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ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 

PÚBLICA-AGrICuLTurA FAMILIAr
A Caixa Escolar Leônidas Alves ribeiro, realiza Chamada Pública nº 
01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais ou Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 10/03/2020, as 08h00min, na 
Escola Estadual do Povoado de Lagoa de Baixo, localizada na rua Sali-
nas, S/N, Centro, Localidade: Povoado de Lagoa de Baixo, Município: 
Rubelita/MG – CEP: 39.565.000 – Telefone: (38)99808-8346, e-mail: 
escola .82422@educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar de rubelita torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 18/02/2020, às 08:00h, Processo lici-
tatório nº 01/2020, Modalidade: Convite, para aquisição de gêneros ali-
mentícios . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . Leônidas Alves ribeiro, localizada na Ave-
nida Miguel de Almeida, n° 23, Bairro: Centro – Rubelita/MG – CEP: 
39565-000 – Telefone (0xx38) 3843-1304, e-mail: escola .82414@
educacao.mg.gov.br, até o dia 18/02/2020, às 08:00h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Hilário Pinheiro Jardim, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de fevereiro, às 
08:00 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 
E . E . Hilário Pinheiro Jardim, localizada na rua da Estação, nº 522, 
Povoado de Alfredo Graça, Município de Araçuaí, CEP 39 .600-000 
– Telefone (0xx33) 3731 7000, e-mail: escola .146161@educacao .
mg.gov.br até o dia 27/02/2020,às 16:00 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Arthur Antônio Fernandes torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 12/03/2020, às 
13h00min, Processo Licitatório nº 01/2020, Saldo Reprogramado do 
termo de compromisso nº 917297/2019, para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, que beneficiará alunos do ensino regular e integrado, 
EJA e servidores com alimentação escolar, da Escola Estadual Arthur 
Antônio Fernandes-Coronel Murta/MG. Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos 
do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . Arthur Antônio Fernandes, localizada na Ave-
nida oscar Murta n° 463 – Coronel Murta – CEP 39 .635-000 – Telefone 
(33) 3735-1206, e-mail: escola .146676@educacao .mg .gov .br . Entre os 
dias 12/02/2020 e 12/03/2020, de 07:00 às 10h00min.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Arthur Antônio Fernandes realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os Grupos Formais e Informais, fornecedores indi-
viduais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda entre os dias 
12/02/2020 e 10/03/2020, de 07:00 às 10h00min. na E.E. Arthur Antô-
nio Fernandes, localizada na Avenida oscar Murta, n° 463 – Centro – 
Coronel Murta – CEP 39 .635-000 – Telefone (33)3735-1206, e-mail: 
escola .146676@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar .educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNE

A Caixa Escolar Professor Leopoldo Pereira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 04/03/2020, às 10: 
00horas, Processo licitatório nº 01/2020, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos PNDE da merenda regular . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E .Professor Leopoldo Pereira, localizada na rua Ben-
jamin Constant n°698 – Centro – CEP 39 .600-000 – Telefone (033) 
3731-1640, e-mail: escola .146129@educacao .mg .gov .br até o dia 03 
/03/2020 , até às 17: 00 hs.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professor Leopoldo Pereira realiza Chamada Pública 
Nº 01/2020 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 em 19 /03/2020, até as 17:00 horas, na E. E. 
Professor Leopoldo Pereira, localizada à rua Benjamin Constant, Nº 
698 – Centro – Araçuaí/MG - CEP 39.600-000 – Telefone (33) 3731-
1640, e-mail: escola .146129@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://por-
tal.educacao.mg.gov.br/agf.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A CAIxA Escolar de Amparo do Sítio realizará 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 27/03/2020, às 9:00, na EE Rui 
Barbosa, localizada à rua: Santo Antônio, n°27, no Povoado Amparo 
do Sítio, rubelita-MG, – CEP 39 .565 .000 – Telefone (38)38432016, 
e-mail: escola .92631@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://portal.edu-
cacao.mg.gov.br/agf.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A CAIxA Escolar de Amparo do Sítio, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27/02/2020 às 17:00 
horas, Processo licitatório Edital nº 01/2020 Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida do 
Governo Estadual . os interessados poderão obter Informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . rui Barbosa, localizada na rua: 
Santo Antônio, n° 27,Povoado Amparo do Sítio, rubelita-MG, CEP 
39 .565 .000 – Telefone (38) 3843-2016, e-mail: escola .92631@educa-
cao.mg.gov.br, até o dia 27/02/2020 às 17:00 h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Dom Silvestre torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar no dia 27 de fevereiro 2020, às 17:00, 
Processo Licitatório nº 001/2020, Modalidade Cotação de Preço para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE de Berilo, localizada na Rua Delfim Ramalho 
de Souza, 134 B . Dom Silvestre – Berilo – CEP 39 .640-000 – Telefone 
(33)37371338, e-mail: escola .330655@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
27/02/2020, às 17:00.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Dom Silvestre torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar no dia 09 de março 2020, às 17:00, a Cha-
mada Pública nº 001/2020, para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar do PNAE . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE de Berilo, localizada na 
Rua Delfim Ramalho de Souza, 134 B. Dom Silvestre – Berilo – CEP 
39 .640-000 – Telefone (33)37371338, e-mail: escola .330655@educa-
cao.mg.gov.br. Até o dia 09/03/2020, às 17:00. escola.330655@educa-
cao.mg.gov.br. Até o dia 27/02/2020, às 17:00.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Dr . João Porfírio torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 28/02/2020, às 12:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2020, Modalidade: Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos de Contrapartida Estadual . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do Edital completo na sede 

da E . E . Dr . João Porfírio, localizada na Praça Dr . João Cardoso de 
Araújo, s/nº, Município - Salinas/MG – CEP: 39.560.000 – Telefone 
(0xx38) 3841-1346, e-mail: escola .82473@educacao .mg .gov .br até o 
dia 28/02/2020, às 09:00 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIArE . E . BoM JESuS 

DA AGUADA NOVA– ARAÇUAÍ/MG
A CAIxA ESCoLAr BoM JESuS DA AGuADA NovA realiza 
Chamada Pública nº 01/2020 FONTE ESTADUAL 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 conforme 
artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015 para habilitação e projetos de 
vendas até dia  16/03/2020, até às 17h00min hora, na E. E. Bom Jesus 
da Aguada Nova, localizada na rua Pedro ribeiro, 171 – Comunidade 
de Baixa Quente – Araçuaí – MG, e-mail: escola .146013@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 DoM JoSÉ DE HAAS realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 FONTE ESTADUAL 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 conforme artigo 27 da 
resolução FNDE nº 04/2015 para habilitação e projetos de vendas até 
dia  16/03/2020, até às 17h00min hora, na E. E. Dom José de Haas, loca-
lizada na rua Santa Bernadete, 246 – Bairro: Santa Tereza – Araçuaí 
– MG, e-mail: escola .146081@educacao .mg .gov .br . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
portal.educacao.mg.gov.br/agf.

44 cm -17 1324838 - 1

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE 
GuANHÃES - AvISo DE CHAMADA PÚBLICA .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
da Superintendência regional de Ensino de Guanhães, torna pública a 
Chamada Pública N.º 01/2020, para aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar . os interessados deverão entregar os envelopes 
de habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, via correios 
até às 09:00 do dia 16/03/2020, ou pessoalmente no início da sessão 
da Chamada Pública às 09:00 horas do dia 16/03/2020, que será reali-
zada no endereço: Av . Governador Milton Campos, nº 2323, 2º andar, 
Centro, Guanhães/MG, Cep: 39.740-000. Uma cópia do Edital poderá 
ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .br e seecompras .educacao .
mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do tele-
fone (33) 3421-7670 .

3 cm -17 1324813 - 1

ExTrATo Do TErMo DE ENCErrAMENTo Do 
CONTRATO Nº 9197184/2018 DE SERVIÇOS 

Firmado entre o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio do(a) 
SEE/Superintendência Regional de Ensino de Caratinga e o(s) 
fornecedor(es) 71.229397/0001-36 –Center Pão Ltda, Processo nº 
1261006 000012/2017, Pregão eletrônico. Objeto: Fornecimento de 
lanches e refeições para eventos desta SrE, Encerramento do contrato 
a partir de 09/11/2019.

2 cm -17 1325027 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Tenente Sebastião xavier 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 artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela 
Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de Venda até o 
dia 09/03/2020, 8:00 às 16:00 horas, na EE Senador Francisco Nunes 
Coelho, localizada na rua Belo Horizonte n° 160 – Bairro Centro – 
CEP 39740-000 – Telefone (33) 3421-1723, e-mail: escola .43648@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
ponível na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A CAIxA ESCoLAr ALBErTo CALDEIrA LoTT, realiza Chamada 
Pública nº 01/ 2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Emprende- dor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/02/2020, de 8:00 às 
16:00 horas , na E .E FAZENDA SÃo SEBASTIÃo, localizada na Br 
120, 1 .337 – Santa rita de Cássia – GuANHÃES – CEP .: 39 .740-000 
– Telefone (33)3421-2129, e-mail: escola .43591@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 CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A CAIxA ESCoLAr ALBErTo CALDEIrA LoTT, realiza Chamada 
Pública nº 01/ 2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Emprende- dor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 09/03/2020, de 8:00 às 
16:00 horas , na E .E FAZENDA SÃo SEBASTIÃo, localizada na Br 
120, 1 .337 – Santa rita de Cássia – GuANHÃES – CEP .: 39 .740-000 
– Telefone (33)3421-2129, e-mail: escola .43591@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 odilon Behrens torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 28/02/2020, às 10:00 horas, 
Processo 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 EE Alberto 
Caldeira, localizada na Rua Altina Machado n° s/nº – CEP 39744-00 – 
Telefone (033) 99968-3304, e-mail: escola .43699@educacao .mg .gov .
br. Até o dia 27/02/2020, às 13:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Odilon Behrens” realiza Chamada Pública nº 01/2020 para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empre-
endedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar . os 
fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais interes-
sados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para 
habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 
11/03/2020, às 12:30 horas, na sede da EE “Alberto Caldeira”, locali-
zada na Rua Altina Machado, n° s/nº, Bairro Farias, Guanhães – MG – 
CEP 39744-000 – Telefone e-mail: escola .43699@educacao .mg .gov .br 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

14 cm -17 1324804 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 02/03/2020 às 16 horas, 
Processo licitatório nº 03/2020, Modalidade convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios, com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Nossa 
Senhora Aparecida , localizada na rua Emilia Gonçalves Altomare n° 
114 – Centro - Bom Jardim de Minas – CEP 37 .310-000 – Telefone 
(32 ) 3292-2148, e-mail: escola .68071@educacao .mg .gov .br até o dia 
02/03/2020, às 16 horas.

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL
ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual Barão do retiro 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 apresen-
tar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/03/2020, às 
17:30 hs na EE Barão do retiro, localizada na rua: Cel onofre Augusto 
de Paula, 685, Bairro:Centro, Cidade:Chácara – MG – CEP: 36 .110,-
000 – Telefone: (32) 3277-1006, e-mail: escola .68195@educacao .
mg .gpv .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 da Escola Estadual Barão do retiro_ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/03/2020, às 
17:30 hs 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 Barão do retiro, localizada na na rua: Cel onofre Augusto de 
Paula, 685, Bairro:Centro, Cidade:Chácara – MG – CEP: 36 .110,-000 – 
Telefone: (32) 3277-1006, e-mail: escola .68195@educacao .mg .gpv .br 
até o dia 12/03/2020, às 22:h.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Geraldo Divino dos Santos, realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 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, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 20/03/2020, 
às 10h, na EE Joaquim Delgado de Paiva, localizada na rua: Manoel 
Ribeiro de Paiva, s/n° Bairro: Cruzeiro, Cidade: Lima Duarte - MG 
- CEP: 36140-000 - Telefone (32) 3281 .1603, e-mail: escola .69094@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet:http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

12 cm -14 1324372 - 1

SrE-CArANGoLA
ExTrATo PArA CoNvITE – MErENDA rEGuLAr

A Caixa Escolar Interventor Benedito valadares torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2020, às 
10:00 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 
E . E Benedito valadares, localizada na rua Quintino Bocaiúva nº 62 
Bairro Centro do Município de Carangola, MG - CEP 36800-000, Tel .: 
(32) 3741-2280, e-mail: escola .96920@educacao .mg .gov .br, até o dia 
03/03/2020, às 09h30 horas.
A Caixa Escolar Emília Esteves Marques torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2020, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 001/2020, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios geral com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E . E Emília Esteves Marques, localizada rua Altivo Bibiano de Souza, 
300 – Santo onofre do município de Carangola, MG - CEP 36800-000, 
Tel .: (32)37414050, e-mail: escola .97012@educacao .mg .gov .br, até o 
dia 03/03/2019, às 09:00 horas.
A Caixa Escolar Emília Esteves Marques torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2020, às 09:00 
horas, Processo licitatório nº 002/2020, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne), com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E . E Emília Esteves Marques, localizada rua Altivo 
Bibiano de Souza, 300 – Santo onofre do município de Carangola, MG 
- CEP 36800-000, Tel .: (32)37414050, e-mail: escola .97012@educa-
cao.mg.gov.br, até o dia 03/03/2019, às 08:00 horas.
A Caixa Escolar Emília Esteves Marques torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27/02/2020 às 11:00 
horas, Processo Licitatório nº 003/2020, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis (panificação) com recursos do 
FNDE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola Estadual Emília Esteves Marques locali-
zada na rua Altivo Bibiano de Souza nº 300 – Bairro Santo onofre 
–Carangola–MG, CEP-36 .800 .000Tel .: (32)3741-4050 . E-mail: esco-
la.97012@educacao.mg.gov.br, até o dia: 03/03/2020 às 10:00 horas..
A Caixa Escolar Nascimento Leal torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 04/03/2020 às 12:00 horas, 
Processo licitatório nº 002/2020, modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital 06/2019 completo na sede da 
Escola Estadual Nascimento Leal, localizada na Praça Nascimento leal, 
s/n, distrito de Alvorada – Carangola – MG, telefone (32) 3742.3062, 
e-mail escola.97039@educacao.mg.gov.br,até o dia 04/03/2020 às 
11:55 horas .
A Caixa Escolar João Belo de oliveira torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2020, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 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 
João Belo de Oliveira localizada Rua Divino, s/n-Centro do município 
de Carangola, MG - CEP 36800-000, Tel .: (32) 3741-2464 e-mail: esco-
la.96938@educacao.mg.gov.br, até o dia 03/03/2020, às 12:50 horas.

ExTrATo PArA CHAMADA PÚBLICA
A Caixa Escolar Interventor Benedito valadares 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 apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 23 .03 .2020, às 14:00 h, na 
Escola Estadual Benedito valadares, localizada na rua Quintino Bocai-
úva nº62, Bairro Centro - Carangola/MG, Tel: (32) 3741-2280, e-mail: 
escola .96920@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: : http://www.portaldaa-
griculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Prefeito Jayme Toledo 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 artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 24/03/2020,às 08:30 horas, na Escola 
Estadual Prefeito Jayme Toledo, localizada na Rua Miguel Toledo , 
nº: 190, em Caiana, Minas Gerais, Tel: (32)3745-1053, e-mail: esco-
la .96750@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: : http://www.portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .

17 cm -17 1324834 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS–PNAE 

A Caixa Escolar Capitão Ulysses Pacheco Lima torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/02/20, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 001/2020, 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 CoroNEL FrAZÃo, localizada na rua Maria Felizarda 
n°51- município Itaguara–CEP 35488-000 –Telefone (031)31841216, 
e-mail: escola.33715@educacao.mg.gov.br. até o dia 28/02/2020, às 
9:00 horas .

3 cm -17 1325068 - 1

SrE DIvINÓPoLIS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar João Batista de Carvalho realiza Chamada Pública nº 
001/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº 26/13, alterado pela Resolução CD/FNDE nº 4/15, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 16/03/2020, às 14:00h, na EE 
João Batista de Carvalho, localizada na Praça Antônio Carlos n° 48 – 
município Bambuí – CEP 38 .900-000 – Telefone (0xx37) 3431-1791, 
e-mail: escola .32212@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://www.portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br

4 cm -17 1325042 - 1

SrE DIvINÓPoLIS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar SÃO VICENTE realiza Chamada Pública nº 01/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução CD/FNDE 
nº 26/13, alterado pela Resolução CD/FNDE nº 4/15, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 12/03/2020, às 09:50h, na EE São Vicente, 
localizada na Rua do Alumínio n° 505 – município Divinópolis/MG – 
CEP 35500-246 – Telefone (037) 3221-2802, e-mail: escola .33324@
educacao .mg .gov .br  . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

4 cm -17 1324926 - 1

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE - rECurSo ESTADuAL

A Caixa Escolar Professor Manoel Soares torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/02/2020, às 14 
horas, Processo Licitatório nº 01/2020, Modalidade CONVITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Termo de 
Compromisso 916778 . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E . E . Professor Manoel Soares, 
localizada na Rua Domingos Lage, s/n° – B. Centro – Cidade: Ipo-
ema/Itabira MG - CEP 35905-000 e-mail: escola.103306@ educacao.
mg.gov.br até o dia 27/02/2020, às 09horas.

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE - rECurSo ESTADuAL 

A Caixa Escolar José Modesto ávila torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/03/2020, às 10 horas, Pro-
cesso Licitatório nº 01/2020, Modalidade CONVITE para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Termo de Compromisso 
916753/2019. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E . E . José Modesto ávila, localizada na rua 
Sergipe, n° 82 – B . Maria Marcelina de Jesus – Cidade: Bela vista de 
Minas - CEP 35 .938-000 – Telefone (031) 3853-1113, e-mail: esco-
la.102750@educacao.mg.gov.br até o dia 02/03/2020, às 9:30 min.

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA 01/2020. 

A Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas 
Gerais – unidade Doutor José de Grisolia, realizará Chamada Pública 
nº 01/2020, no dia 12/03/2020, às 10:30hs, para Aquisição de Gênero 
Alimentício da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar, de acordo com os TC: 
922157/2019 e 918594/2019 - saldos remanescentes de 2019. Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
nos artigos 21 da Resolução FNDE nº 026/2013 e suas alterações, para 
habilitação e Projeto de Venda entre os dias 18/02/2020 a 11/03/2020, 
de 09:00hs às 16:30h, de segunda a sexta-feira, no Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar de Minas Gerais – unidade doutor José de Grisolia, 
na Rua Espírito Santo n° 133 – Amazonas – Itabira/MG CEP 35.900-
381 – Telefone (031) 3835-5310, e-mail: escola .370002@educacao .
mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível no 
site: www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

9 cm -17 1324797 - 1

DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS
ExTrAToS DE TErMoS DE ENCErrAMENTo

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197813/2018 de 
17/12/2018, firmado com a empresa A Serenata Ltda, para forneci-
mento/aquisição de equipamentos audiovisuais para atender as escolas 
da rede estadual de ensino, cuja vigência expirou em 17/12/2019. Assi-
nado em 14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Pro-
cesso SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197814/2018 de 
17/12/2018, firmado com a empresa Microsens S.A., para forneci-
mento/aquisição de equipamentos audiovisuais para atender as escolas 
da rede estadual de ensino, cuja vigência expirou em 18/12/2019. Assi-
nado em 14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Pro-
cesso SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197816/2018 de 
21/12/2018, firmado com a empresa HS Comércio de Eletrônicos 
Ltda.-ME, para fornecimento/aquisição de equipamentos audiovisuais 
para atender as escolas da rede estadual de ensino, cuja vigência expi-
rou em 21/12/2019. Assinado em 14/02/2020 por Augusto César Gui-
marães de Souza. – Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197782/2018 de 
21/12/2018, firmado com a empresa Coan Indústria Gráfica Ltda, 
para prestação de serviço de impressão gráfica e distribuição de kits 
pedagógicos, cuja vigência expirou em 21/12/2019. Assinado em 
14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº 
1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197697/2018 de 
04/12/2018, firmado com a empresa Classic Comércio Ltda.-ME, 
para fornecimento/aquisição de balanças e termômetros para atendi-
mento às escolas da rede estadual de ensino, cuja vigência expirou em 
04/12/2019. Assinado em 14/02/2020 por Augusto César Guimarães de 
Souza. – Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197737/2018 de 
06/12/2018, firmado com a empresa Sidney Fiuza Borba, para forneci-
mento/aquisição de balanças e termômetros para atendimento às esco-
las da rede estadual de ensino, cuja vigência expirou em 07/12/2019. 
Assinado em 14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – 
Processo SEI nº 1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9197812/2018 de 
20/12/2018, firmado com a empresa Seal Telecom Comércio e Ser-
viços de TelecomunicaçõesLtda, para fornecimento/aquisição de 
equipamentos audiovisuais para atender as escolas da rede esta-
dual de ensino, cuja vigência expirou em 20/12/2019. Assinado em 
14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº 
1260.01.0004323/2020-52

Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 9201809/2018 de 
18/12/2018, firmado com a empresa Siga Comércio e Serviços Técni-
cos, para fornecimento/aquisição de impressoras e máquinas de escre-
ver em braile, cuja vigência expirou em 18/12/2019. Assinado em 
14/02/2020 por Augusto César Guimarães de Souza. – Processo SEI nº 
1260.01.0003678/2020-07

 
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 3202002172123030145.


