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A Caixa Escolar Cristovão Mendes Da Silveira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06/04/2020, às 
14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2020, 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 Padre Francisco Weber, localizada na r: Padre Francisco Weber N° 
36, Distrito de Santa Maria Do Baixio – São João do Oriente- MG CEP 
35146000 – Telefone (33) 33562040, e-mail: escola .20851@educacao .
mg .gov .br . Até o dia 06/04/2020, às 13:30h .
A Caixa Escolar Cristovão Mendes Da Sileveira realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
senta a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 09/04/2020, às 14h, na EE 
Padre Francisco Weber, localizada na r: Padre Francisco Weber N° 36, 
Distrito de Santa Maria Do Baixio – São João do Oriente- MG, CEP 
35146000 – Telefone (033) 33562040, e-mail: escola .20851@educa-
cao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na escola .
A Caixa Escolar Manoel Joaquim Teodoro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 30/03/2020, às 08:00 
horas, processo licitatório nº 03/2020, 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 Manoel Joaquim Teodoro, localizada na av . Jose Calazans n° 178 – 
Centro–- CEP 35323-000 – telefone (0xx33) 3325-1131, e-mail: esco-
la .19615@educacao .mg .gov .br . Até o dia 30/03/2020, às 08:00 .
A Caixa Escolar Manoel Joaquim Teodoro realiza Chamada Pública 
nº 02/2020 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 apresenta 
a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 06/04/2020, às 17h00min, na 
EE Manoel Joaquim Teodoro, localizada na Av . José Calazans n° 178 – 
Centro – CEP 35323-000 – Telefone (0xx33) 3325-1131, e-mail: esco-
la.19615@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na escola .
A Caixa Escolar Francisco Ferreira Maia realiza Chamada Pública nº 
01/2020 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 apresenta a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 08/04/2020, às 12h00 na EE Monsenhor 
rocha, localizada na Praça Geraldo Ferreira Da Silva n° S/N, Centro- 
Santa Bárbara Do Leste – CEP 35 .328-000 – Telefone (0xx33) 3326-
1100 , e-mail: escola .19747@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na escola.
A Caixa Escolar Francisco Ferreira Maia realiza Chamada Pública nº 
02/2020 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 apresenta a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 08/04/2020, às 12h00 na EE Monsenhor 
rocha, localizada na Praça Geraldo Ferreira Da Silva n° S/N, Centro- 
Santa Bárbara Do Leste – CEP 35 .328-000 – Telefone (0xx33) 3326-
1100 , e-mail: escola .19747@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na escola.
A Caixa Escolar Maximiliano Pinto, realiza Chamada Pública nº 
01/2020, 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 apresenta a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 06/04/2020, às 12:00 horas, e que reali-
zará no dia 06/04/2020, as 12:30 horas, na EE Edir de oliveira e Silva, 
localizada na rua Antônio Joaquim n° 469 – Povoado do Taquaral – 
Pocrane - Mg – CEP 36 .960 –000 Telefone (33) 98816-1606, e-mail: 
escola.20788@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na escola .
A Caixa Escolar Dinalva Maria de Souza torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27/03/2020, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2020, 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 Professora Dinalva Maria de Souza, localizada na rua: Juca 
Maria n° 254 – Bairro: Centro: Centro Município: Pingo D’água CEP 
35 .348-000, e-mail: escola .213306@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
27/03/2020, às 12:00 .
A Caixa Escolar Dinalva Maria de Souza torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27/03/2020, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2020, 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 Professora Dinalva Maria de Souza, localizada na rua: Juca 
Maria n° 254 – Bairro: Centro: Centro Município: Pingo D’água CEP 
35 .348-000, e-mail: escola .213306@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
27/03/2020, às 12:00 .
A Caixa Escolar Dinalva Maria de Souza, CNPJ: 26 .213 .769/0001-81, 
situada no Município de Pingo D’água, comunica que se encontra 
aberta a Chamada Pública Nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações. Os interessados poderão solicitar o edital completo por 
meio do e-mail: escola .213306@educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dinalva Maria de Souza, CNPJ: 26 .213 .769/0001-81, 
situada no Município de Pingo D’água, comunica que se encontra 
aberta a Chamada Pública Nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações. Os interessados poderão solicitar o edital completo por 
meio do e-mail: escola .213306@educacao .mg .gov .br .A Caixa Escolar 
Adélia Nóbrega da Motta torna público, para o conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 25/03/2020, às 14h, processo Licitató-
rio Edital nº 001/2020 na modalidade Convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E. E. Princesa Isabel, 
localizada na Praça Cesário Alvim n° 55 – Centro – CEP 35300-036 – 
Telefone (033) 3321-2681, e-mail: escola .19178@educacao .mg .gov .br, 
até o dia 25/03/2019, às 11:00h .
A Caixa Escolar Adélia Nóbrega da Motta realiza Chamada Pública 
nº002/2020 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 artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 06/04/2020, até às 11:00h, na 
E .E . Princesa Isabel, localizada na Praça Cesário Alvim n° 55 – Centro 
– CEP 35300-036 – Telefone (033) 3321-2681, e-mail: escola .19178@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
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SrE MANHuAÇu
ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A CAIxA ESCOLAr JOSÉ MONTEIrO DE OLIvEIrA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
26/03/2020, às 16:30, Processo licitatório nº 01/2020 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 ESCOLA ESTADuAL JOSÉ MENDES MAGALHÃES, 
localizada na ruA BErNArDO TOrrES n° 195 – MATIPÓ – MG, 
CEP 3567-000 – Telefone (31) 3873-1451, e-mail: escola .75507@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 26/03/2020, às 16:30 .
A CAIxA ESCOLAr JOSÉ MONTEIrO DE OLIvEIrA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
26/03/2020, às 16:30, Processo licitatório nº 02/2020 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 JOSÉ MENDES MAGA-
LHÃES, localizada na ruA BErNArDO TOrrES n° 195 – MATIPÓ 
– MG, CEP 3567-000 – Telefone (31) 3873-1451, e-mail: esco-
la .75507@educacao .mg .gov .br até o dia 26/03/2020, às 16:30 .
A Caixa Escolar Professora Dionísia Dutra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/03/2020, às 13:00 
horas, Processo licitatório n° 02/2020, 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 . GOvErNADOr JuSCELINO KuBITSCHEK, localizada na rua 
Marcílio Dias s/ n°- Conceição de Ipanema/MG – CEP 36 .947-000 
–e-mail: escola .74985@educacao .mg .gov .br até o dia 25/03/2020, às 
12:00 horas .
A CAIxA ESCOLAr MANOEL ALvES DE SOuZA, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 25/03/2020 
às 12:00 horas, Processo Licitatório nº 03/2020, Modalidade CON-
vITE para Aquisição de PÃES com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E.E. 
do Bairro Cantinho do Céu, localizada na rua Maria das Graças Aguiar 
Soares nº 15 - CEP 36955-000 – Telefone (33) 3312-1160 e-mail: esco-
la .75612@educacao .mg .gov .br, até o dia 25/03/2020 ás 12:00 hrs .
A Caixa Escolar MILTON vIEIrA CAMPOS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/03/2020 às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 02/2020 . 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 ribeirão de São Domingos, localizada na rua Pagano n°07 – Dis-
trito: ribeirão de São Domingos, Município: Santa Margarida- MG – 
CEP: 36 .913 .000 – Telefone (031)3875-2005, e-mail: escola .75787 .@
educacao .mg .gov .br até o dia 26/03/2020 às 07:00 h .
A Caixa Escolar MILTON vIEIrA CAMPOS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/03/2020 às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 03/2020 . 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 ribeirão de São Domingos, localizada na rua Pagano n°07 – Dis-
trito: ribeirão de São Domingos, Município: Santa Margarida- MG – 
CEP: 36 .913 .000 – Telefone (031)3875-2005, e-mail: escola .75787 .@
educacao .mg .gov .br até o dia 26/03/2020 às 07:00 h .

 TrANSFErÊNCIA DE rECurSO DE CONTrAPArTIDA 
PArA ALMENTAÇÃO ESCOLAr

A CAIxA ESCOLAr MONSENHOr JOSÉ PAuLO ArAÚJO torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02 
de abril de 2020, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 03/2020, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de 
Transferência de Recurso de Contrapartida para Alimentação Escolar. 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Jovelino da Terra Pereira, localizada no Córrego vargem 
Grande, Zona rural, município de Simonésia-MG, CEP 36 .930-000 – 
Telefone (33) 98841-0594, e-mail: escola .75876@educacao .mg .gov .br, 
até o dia 02/04/2019, às 10:00 horas .

ErrATA DO ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE – ONDE SE LÊ

A Caixa Escolar Conego Arnaldo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 05/03/2020, às 15:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 02/2019  . . . leia – se: A Caixa Escolar Conego Arnaldo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 05/03/2020, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 02/2020, Moda-
lidade 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 Professor Juventino Nunes, localizada na 
rua Cirilo Policarpo de Souza n° 60 – São João do Manhuaçu – CEP 
36 .918 .000 – Telefone (0xx33) 98413-5839, e-mail: escola .75281@
educacao .mg .gov .br até o dia 05/03/2020, às 11h00 .

ErrATA DO ExTrATO DE EDITAL PArA 
AQuISIÇÃO DE GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – 
CONTrAPArTIDA ESTADuAL – ONDE SE LÊ

A Caixa Escolar Conego Arnaldo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 05/03/2020, às 16:00 horas, 
Processo licitatório nº 03/2019  . . . leia – se: A Caixa Escolar Conego 
Arnaldo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 05/03/2020, às 16:00 horas, Processo licitatório nº 
03/2020, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentí-
cios com recursos da CONTrAPArTIDA ESTADuAL . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Professor Juventino Nunes, localizada na rua Cirilo Policarpo de 
Souza n° 60 – São João do Manhuaçu – CEP 36 .918 .000 – Telefone 
(0xx33) 98413-5839, e-mail: escola .75281@educacao .mg .gov .br até 
o dia 05/03/2020, às 11h00 .

ErrATA DO ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE – ONDE SE LÊ

A Caixa Escolar Professora Dionísia Dutra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/03/2020, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2020, 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 . GOvErNADOr JuSCELINO KuBITSCHEK, localizada na rua 
Marcílio Dias s/ n°- Conceição de Ipanema/MG – CEP 36 .947-000 
–e-mail: escola .74985@educacao .mg .gov .br até o dia 18/04/2020, às 
12:00  . . . leia-se: 18/03/2020 às 12:00 horas .
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SuPErINTENDÊNCIA rEGIONAL DE 
ENSINO DE GuANHÃES - 

AvISO DE rESuLTADO DE CrEDENCIAMENTO - 
rEF .: CrEDENCIAMENTO POr CHAMADA PÚBLICA N° 01/2020 
Considerando a Portaria nº 01/2020, a Superintendência Regional de 
Ensino de Guanhães torna público o resultado do Credenciamento da 
Chamada Pública nº 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO CNPJ CrEDENCIADOS

1 21 .577 .523/0001-75 Prado Cafés Especiais 
Ltda - ME

Guanhães, 16 de março de 2020 .
3 cm -16 1335472 - 1

SrE CONSELHEIrO LAFAIETE 
ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar Expedicionário Geraldo Baêta realiza Chamada Pública 
nº 001/2020 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 CD/FNDE nº 
04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 08/04/2020 13:00 h, na Escola Estadual 
Expedicionário Geraldo Baêta, localizada na Av. Sócrates Machado n° 
728, Bairro Castro, Entre rios de Minas – CEP 35 .490-000 – Tele-
fone (031) 3751-4069, e-mail: escola .193925@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 Expedicionário Geraldo Baêta torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de março de 2020, 
às 10:00 h, Processo licitatório nº 001/2020, 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 Expedicionário Geraldo Baêta, localizada na Av. Sócrates Machado 
n° 728, Bairro Castro, Entre rios de Minas – CEP 35 .490-000 – Tele-
fone (031) 3751-4069, e-mail: escola .193925@educacao .mg .gov .br até 
o dia 25/03/2020, às 10:00 h .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios RECURSOS 
ESTADUAIS. A Caixa Escolar Expedicionário Geraldo Baêta torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 
de março de 2020, às 10:30 h, Processo licitatório nº 002/2020, Moda-
lidade convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Expedicionário Geraldo Baêta, localizada na 
Av . Sócrates Machado n° 728, Bairro Castro, Entre rios de Minas – 
CEP 35 .490-000 – Telefone (031) 3751-4069, e-mail: escola .193925@
educacao .mg .gov .br até o dia 25/03/2020, às 10:30 h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar Expedicionário Geraldo Baêta realiza Chamada Pública 
nº 002/2020 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 CD/FNDE nº 
04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 08/04/2020 13:30 h, na Escola Estadual 
Expedicionário Geraldo Baêta, localizada na Av. Sócrates Machado n° 
728, Bairro Castro, Entre rios de Minas – CEP 35 .490-000 – Tele-
fone (031) 3751-4069, e-mail: escola .193925@educacao .mg .gpv .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar / Aquisição Con-
junta  . A Caixa Escolar “ AuGuSTO JOSÉ vIEIrA” realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE 
nº 04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 22/04/2020, às 17:00H, na Escola 
Estadual “ AuGuSTO JOSÉ vIEIrA” , localizada na rua: Padre 
TEÓFILO reyn , nº 920 – Expedicionários– Conselheiro Lafaiete/ 
MG- CEP:36 .407 .226 – Telefone (031)37615463, e-mail: esco-
la.193551@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br/
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios AQUISI-
ÇÃO CONJuNTA PNAE / rECurSOS ESTADuAIS A Caixa Esco-
lar “ AuGuSTO JOSÉ vIEIrA”, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30/03/2020 , às 14:00h, Pro-
cesso licitatório nº 01/2020 , 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 Esta-
dual “ AuGuSTO JOSÉ vIEIrA” , localizada na rua: Padre TEÓ-
FILO reyn , nº 920 – Expedicionários– Conselheiro Lafaiete/ MG- 
CEP:36 .407 .226 – Telefone (031)37615463, e-mail: escola .193551@
educacao .mg .gov .br , até o dia 27/03/2020 , às 17:00H .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar PNAE . 
A Caixa Escolar Nossa Senhora do rosário realiza Chamada Pública nº 
01 /2020 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 docu-
mentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
que alterou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 08/04/2020, às 09h, na EE Monsenhor Francisco 
Miguel Fernandes, localizada na Praça do rosário n° 107 – Centro– rio 
Espera/MG CEP 36 .460-000 – Telefone (031) 3753-1156, e-mail: esco-
la.196347@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios 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 Nossa Senhora do rosário torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de março de 2020, 
às 12:30 h, Processo licitatório nº 03/2020, 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 Monsenhor Francisco Miguel Fernandes, localizada na Praça do 
rosário n° 107 – Centro – rio Espera/MG CEP 36 .460-000 – Telefone 
(031) 3753-1156 , e-mail: escola .196347@educacao .mg .gov .br até o 
dia 25/03/2020, às 11:30h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar- 
rECurSOS ESTADuAIS . A Caixa Escolar Nossa Senhora do rosá-
rio realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE Nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 08/04/2020, às 
09:30h, na EE Monsenhor Francisco Miguel Fernandes, localizada na 
Praça do rosário n° 107 – Centro– rio Espera/MG CEP 36 .460-000 – 
Telefone (031) 3753-1156, e-mail: escola .196347@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 RECUR-
SOS ESTADuAIS . A Caixa Escolar Nossa Senhora do rosário torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
25 de março de 2020, às 13:30h, Processo licitatório nº 04/2020, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com Recursos 
Estaduais. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE Monsenhor Francisco Miguel Fernandes, 
localizada na Praça do rosário, n° 107 – Centro – rio Espera/MG CEP 
36 .460-000 – Telefone (031) 3753-1143, e-mail: escola .196347@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 25/03/2020, às 12:30h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar realiza Chamada Pública nº 01/2020 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE 
Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 08/04/2020, 
às 09:00h, na EE MAJOr MIrANDA, localizada na rua Dr . Carlindo 
Garcez n°142 - Centro – CEP 36 .460 .000 – Telefone (031) 37531022, 
e-mail:escola.194336@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br/
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios PNAE A 
Caixa Escolar Major Miranda torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 03 de abril de 2020, às10h, Pro-
cesso licitatório nº02/2020, 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 Major 
Miranda, localizada na rua Dr . Carlindo Garcez n°142 – Centro – 
CEP36460 .000 – Telefone (031)3753 1022, e-mail: escola .194336@
educacao .mg .gov .br . até o dia 03/ 04/2020, às 9:30h .
ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL e CHAMADA PÚBLICA 
-rECurSOS ESTADuAIS . A Caixa Escolar realiza Chamada Pública 
nº 02/2020 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 CD/FNDE nº 
04/2015, que alterou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 08/04/2020, às 10:00h, na EE MAJOr 
MIrANDA, localizada na rua Dr . Carlindo Garcez n°142 - Centro – 
CEP 36 .460 .000 – Telefone (031) 37531022, e-mail:escola .194336@
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 RECUR-
SOS ESTADuAIS . A Caixa Escolar Major Miranda torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03 de 
abril de 2020, às11h, Processo licitatório nº03/2020, 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 Major Miranda, localizada na rua Dr . Carlindo Garcez 

n°142 – Centro – CEP36460 .000 – Telefone (031)3753 1022, e-mail: 
escola .194336@educacao .mg .gov .br . até o dia 03/ 04/2020, às 10:30h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A Caixa 
Escolar Jose Luiz realiza Chamada Pública nº 01/2020 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos 
Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista no 
artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a resolu-
ção CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 08/04/2020, às 10:30h, na EE Antônio de Paula Dias, localizada na 
rua Jose Luiz n°174 – Santo Antônio do Pirapetinga - Piranga MG – 
CEP 36 .485000 – Telefone (031) 971796555, e-mail: escola .194298@
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 PNAE. A 
Caixa Escolar Jose Luiz torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar no dia 30/03/2020, às 10:00h, Processo lici-
tatório nº 01/2020, 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 Antônio de Paula 
Dias, localizada na rua Jose luiz n° 174 – Santo Antônio do Pirapetinga 
- Piranga MG – CEP 36 .485 .000 – Telefone (031) 971796555, e-mail: 
escola .194298@educacao .mg .gov .br até o dia 27/03/2020, às 12:00hs .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A Caixa 
Escolar Jose Luiz realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos 
Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista no 
artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a resolu-
ção CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 08/04/2020, às 10:45h, na EE Antônio de Paula Dias, localizada na 
rua Jose Luiz n°174 - Santo Antônio do Pirapetinga – Piranga MG – 
CEP 36 .485000 – Telefone (031) 971796555, e-mail: escola .194298@
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 Jose Luiz torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 30/03/2020, às 10:15h, 
Processo licitatório nº 02/2020, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com Recursos Estaduais. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Antônio de 
Paula Dias, localizada na rua Jose luiz n° 174 – Santo Antônio do Pira-
petinga – Piranga MG – CEP 36 .485 .000 – Telefone (031) 971796555, 
e-mail: escola .194298@educacao .mg .gov .br até o dia 27/03/2020, às 
12:00hs .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar IrACEMA DE ALMEIDA realiza Chamada Pública nº 
01/2020, FONTE FEDERAL para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE/CD 
nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 01/04/2020, às 
10:30h, na EE Iracema de Almeida, localizada na rua Santa Olímpia, 
s/n° – Bairro Siderurgia – CEP 36420-000 – Telefone (31) 3742-1071, e 
mail: escola.194158@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponível na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar IrACEMA DE ALMEIDA realiza Chamada Pública 
nº 02/2020, FONTE ESTADUAL para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da reso-
lução FNDE/CD nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 01/04/2020, às 10:30h, na EE Iracema de Almeida, localizada 
na rua Santa Olímpia, s/n° – Bairro Siderurgia – CEP 36420-000 – 
Telefone (31) 3742-1071, e mail: escola .194158@educacao .mg .gov .br 
. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE.A 
Caixa Escolar IrACEMA DE ALEMIDA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/04/2020, às 14 
horas, Processo licitatório nº 01/2020, FONTE FEDErAL, 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 Iracema de Almeida, localizada na rua Santa Olímpia, 
s/n° – Bairro Siderurgia – CEP 36420-000 – Telefone (31) 3742-1071, 
e-mail: escola .194158@educacao .mg .gov .br . até o dia 30/03/2020, às 
9h30min .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE.A 
Caixa Escolar IrACEMA DE ALEMIDA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/04/2020, às 14 
horas, Processo licitatório nº 02/2020, FONTE ESTADuAL, 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 Iracema de Almeida, localizada na rua Santa 
Olímpia, s/n° – Bairro Siderurgia – CEP 36420-000 – Telefone (31) 
3742-1071, e-mail: escola .194158@educacao .mg .gov .br . até o dia 
30/03/2020, às 9h30min .
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uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

AvISO DE LICITAÇÃO - PrEGÃO TIPO – ELETrÔNICO
universidade Estadual de Montes Claros – uNIMONTES, torna público 
aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pregão, tipo 
Eletrônico, para aquisição de equipamentos e materiais de informática 
para atender demanda da Diretoria de Tecnologia da Informação da 
uNIMONTES, Pregão Eletrônico 006/2020 – Processo – 2311021 – 
008/2020, data da sessão pública 06/04/2020, horário 09h00min . Horá-
rio para cadastramento das propostas será até 06/04/2020 às 08h00min . 
A sessão pública do referido certame será realizada exclusivamente 
pelo site: www .compras .mg .gov .br . Os interessados poderão ter acesso 
ao respectivo edital e anexos pelo site: www .compras .mg .gov .br, a par-
tir de 20/03/2020. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (38) 3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: lici-
tacao .unimontes@gmail .com . Professor Aloysio Afonso rocha vieira 
– Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
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AvISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PrEÇOS 002/2020
A universidade Estadual de Montes Claros – unimontes torna público 
aos interessados que realizará licitação, na modalidade TOMADA 
DE PrEÇOS 002/2020, Processo 2311021/009/2020, pelo regime de 
EMPrEITADA POr PrEÇO GLOBAL, do tipo MENOr PrEÇO 
POr LOTE, para contratação de empresa especializada para a realiza-
ção de reparo/restauração e recuperação do telhado do prédio do cam-
pus da unimontes, na cidade de Bocaiuva/MG, com abertura dos enve-
lopes de habilitação na data de 02/04/2020, às 10h00min ., na sala da 
Comissão Permanente de Licitações. Montes Claros - MG, CEP 39401-
089. Informações: telefone (38) 3229.8136/3229.8137 ou pelo e-mail 
licitacao@unimontes .br . O edital completo poderá ser retirado por meio 
dos sítios: www .unimontes .br e www .compras .mg .gov .br . Montes Cla-
ros/MG, 16 de março de 2020 . Aloysio Afonso rocha vieira – Pró-rei-
tor de Planejamento, Gestão e Finanças - uNIMONTES .
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