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de janeiro de
2014.

 

1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação / Superintendência Regional de Ensino de Coronel
Fabriciano, realizará a Chamada Pública, para credenciamento de agricultores familiares em sessão pública, na Superintendência
Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Rua Guarapari, 1163, Belvedere, Coronel Fabriciano MG, para o fornecimento de gêneros
alimen�cios da agricultura familiar, conforme especificação con�da neste Edital e em seus Anexos.

1.1. A Chamada Pública será realizada pelo servidor ADELSON ALVES FERREIRA - Masp.: 1319999-7, o qual poderá ser
subs�tuído pelo servidor HELENA DE SOUSA GONÇALVES e Comissão de Credenciamento, cons�tuída pela Portaria SRE de Coronel
Fabriciano nº 01/2021, composta pelos seguintes servidores: HELENA DE SOUSA GONÇALVES - Masp.: 1397613-9; NOEMI PRANDO
LIMA - Masp.: 1185037-7; MIRIAN ALVARENGA BORGES VALADARES - Masp.: 1423326-6.

1.2. A sessão de Chamada Pública terá início no dia 27 de julho de 2021, às 09:00 horas, conforme art. 8º do Decreto
Estadual nº. 46.712/2015.

1.3. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br e deverá ser lido e interpretado na
íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

1.4. Devido a situação da Pandemia Covid-19, serão adotadas as seguintes medidas:

1.4.1.  Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão encaminhar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL, no endereço sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br, até dia 27 de
julho de 2021, às 08 horas.

1.4.2.  A sessão de Chamada Pública acontecerá por videoconferência por (meio do Google Meet), agendada especificamente
para esta finalidade, pela Comissão de Credenciamento, aberta para a par�cipação dos fornecedores que enviaram a documentação
para habilitação e Projeto de Venda e demais interessados. Link da videochamada: < h�ps://meet.google.com/hjp-uyhf-sqm> .

2. OBJETO

2.1.  A presente Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimen�cios da Agricultura Familiar, para o
atendimento à Polí�ca Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar - PAAFamiliar, conforme especificação e quan�ta�vos
constantes no Anexo I.

2.2. Serão adquiridos 100(cem) pacotes de 500g de café torrado e moído,  com as especificações:

2.2.1. Café - apresentação: torrado e moído; iden�ficação (1): 100% da espécie arábica; iden�ficação (2): origem única ou
blendados; iden�ficação (3): padrão de qualidade global entre 7,3 e 10 pontos; perfil sabor: bebida mole ou dura; aroma: suave ou
intenso; corpo: encorpado; moagem: media a fina; torra: máxima ate o ponto achocolatado, sistema AGTRON; sabor: suave ou intenso; 

http://www.compras.mg.gov.br/
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Embalagem a vácuo, validade 12 meses. Apresenta dados de iden�ficação do produto, data de fabricação, validade e número do lote
estampadas no rótulo. 

2.3.  Atender Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES  n° 28, de 21 de setembro de 2018 e Legislação Agricultura Familiar.

2.4. Os produtos deverão ser entregues conforme periodicidade e local de entrega definidos no Anexo I.

3. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO

3.1. O preço de aquisição dos gêneros alimen�cios está descrito no Anexo I, tendo sido definido previamente pela unidade
compradora e comprovado na pesquisa de preços assinada pelo servidor público estadual, o qual se responsabilizará pela veracidade, e
respeitando as diretrizes con�das na Deliberação Norma�va do Colegiado Gestor da Polí�ca de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar - PAAFamiliar nº 001, de 19 de junho de 2015.

3.2. O preço de aquisição disposto no Anexo I considera os demais custos de aquisição, tais como encargos sociais, frete,
embalagem, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento, ficando possíveis acréscimos sob
responsabilidade exclusiva dos agricultores familiares ou das organizações de agricultores familiares.

3.3. Para efeitos de aceitação, os produtos orgânicos ou agroecológicos terão um acréscimo de 20 % (vinte por cento) no
preço por unidade de aquisição, sendo necessária a devida comprovação da condição de orgânico por meio de apresentação de
cer�ficado emi�do por um organismo de avaliação da conformidade orgânica credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA ou uma declaração de organização de controle social - OCS, conforme a Lei Federal nº 10.831, de 23 de
dezembro de 2003.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta Chamada Pública poderão ser realizados por qualquer pessoa e deverão
ser enviados até o 5º (quinto) dia após a publicação do edital, por meio do e-mail  sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br, ou
enviadas ou entregues para Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Rua Guarapari, 1163, Belvedere, Coronel
Fabriciano- MG, CEP 35170-102.

4.1.1. A decisão referente ao ques�onamento será comunicada a todos os interessados por meio do Portal de Compras, site
oficial de compras do Estado de Minas Gerais, disponível em www.compras.mg.gov.br, e no site seecompras.educacao.mg.gov.br.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão par�cipar da presente Chamada Pública os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais - pessoas
�sicas conforme os requisitos es�pulados na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 - e as pessoas jurídicas, na forma de coopera�va de
agricultores familiares e sociedade empresária da agricultura familiar, que atendam a todas as exigências con�das neste Edital.

5.2. Não poderão par�cipar da presente Chamada Pública os agricultores, empreendedores e organizações de agricultores
familiares que:

5.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação.

5.2.2. Es�verem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

5.2.3. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou cooperado, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado
do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham �do vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da
publicação deste Edital.

6. DO PROCEDIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA

6.1. Os documentos de habilitação e as propostas de venda apresentadas serão analisados, na data de 27/07/2021, a par�r
das 09:00 horas, em uma única etapa na videoconferência (por meio do Google Meet), pela Comissão de Credenciamento, que
verificará sua conformidade com os requisitos fixados no presente edital e na legislação vigente.

6.1.1. O Presidente da Comissão divulgará, para cada item, os nomes dos par�cipantes que formularam propostas de venda de
acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I deste edital.

6.1.2. Os interessados que enviarem e-mail com documentação de habilitação e projeto de venda receberão, no dia anterior a
abertura da documentação, e-mail com o link da videoconferência para par�ciparem da abertura dos envelopes , caso queiram. 
6.1.2.1.            O acesso a videoconferência também poderá ser realizados pelo link disponibilizado no item 1.4.2.

6.2. Após a análise dos documentos de habilitação e das propostas de venda, a Comissão de Credenciamento realizará o
credenciamento dos agricultores familiares ou organizações de agricultores familiares habilitados.

6.3. A prioridade de fornecimento será estabelecida na Lista Classificatória da Chamada Pública, segundo os critérios de
priorização es�pulados na Deliberação Norma�va do Colegiado Gestor da Polí�ca de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -
PAAFamiliar nº 002, de 19 de junho de 2015, na forma abaixo, e ainda observando-se o disposto no art. 8º, da lei Estadual nº 20.608, de
2013 e art. 10, do Decreto Estadual nº 46.712, de 29 de janeiro de 2015.

6.3.1. Para seleção, as Propostas de Venda habilitadas serão divididas em: grupo de propostas do município, grupo de
propostas do microterritório de desenvolvimento integrado, grupo de propostas do estado, e grupo de propostas do país.

6.3.1.1. Entre os grupos de propostas, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I - o grupo de propostas de fornecedores do município de entrega terá prioridade sobre os demais grupos.

II - o grupo de propostas de fornecedores do microterritório de desenvolvimento integrado terá prioridade sobre o do
estado e do País.

III - o grupo de propostas do estado terá prioridade sobre o do País.
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6.3.1.2. Em cada grupo de propostas, serão observados os seguintes critérios de priorização para classificação das Propostas de
Venda, na seguinte ordem:

I - os assentamentos de reforma agrária, os povos e comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas ou
organizações fornecedoras que reúnam, na proposta de venda, famílias vinculadas a assentamentos da reforma agrária, de
povos e comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas, não havendo prioridade entre estes;

II - os fornecedores de gêneros alimen�cios orgânicos e/ou agroecológicos ou organizações fornecedoras que
congregam, na proposta de venda, famílias que atuam com produção agroecológica e/ou orgânica, em conformidade com a
Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

III - grupos formais de mulheres. Será considerado grupo formal de mulheres a coopera�va de agricultores familiares
e/ou sociedade empresária da agricultura familiar nas quais 100% (cem por cento) dos fornecedores sejam mulheres;

IV - as organizações de agricultores familiares sobre os agricultores individuais.

6.4. Os critérios dos incisos I a IV do item 6.3.1.2 deverão ser aplicados cumula�vamente, de forma a priorizar as Propostas
de Venda que atendam o maior número de critérios conjuntamente, respeitando a ordem de prioridade estabelecida.

6.5. Caso não se obtenha a quan�dade de produtos es�pulada na Chamada Pública apenas do grupo de propostas do
município, estas deverão ser complementadas com as propostas dos demais grupos, de acordo com os critérios de classificação e
priorização estabelecidos.

6.6. Na hipótese de ainda exis�rem duas ou mais Propostas de Venda empatadas para fornecimento dentro do quan�ta�vo
demandado no Edital de Chamada Pública, a Comissão de Credenciamento deverá propor a divisão proporcional da quan�dade
demandada pelos par�cipantes interessados, quando os fornecedores empatados estejam presentes na sessão; não sendo aceita a
divisão de comum acordo, o desempate far-se-á na forma de sorteio.

6.7. Realizado o procedimento de classificação e elaborada a Lista Classificatória, os par�cipantes credenciados e
classificados, para cada item, dentro do quan�ta�vo previsto no Anexo I, serão chamados para fornecer.

6.8. Será dada a palavra aos par�cipantes presentes, para que, caso desejem desis�r de par�cipar do presente
credenciamento, que manifestem seu interesse oralmente e apresentem-se à Comissão para assinatura de termo.

7. DAS PROPOSTAS DE VENDA

7.1. Deverá ser apresentada Proposta de Venda assinada, conforme formulário do Anexo II ou III, deste Edital.

7.2. Cada par�cipante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital, ou apresentará proposta
conjunta, formulada por grupo informal de agricultores familiares.

7.2.1. A documentação deverá ser entregue EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL, no endereço
sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br   até dia 27/07/2021 às 08:00 horas  juntamente com a documentação de habilitação.

7.2.2. A Proposta de Venda deverá ser entregue DIGITALIZADA, por e-mail, devendo ser informado no assunto do e-mail:
Documentação para chamada pública nº 01/2021, juntamente com os documentos de habilitação digitalizados, conforme item 8 deste
Edital.  
 

8. DA HABILITAÇÃO

Para fins de par�cipação na Chamada Pública e contratação, será exigido do par�cipante os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação.

DOCUMENTOS PARA PESSOA FÍSICA:

8.1. Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais deverão apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Cópia de documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas da proposta de venda, das declarações
constantes nos anexos IV a VII deste Edital, se for o caso, e do Contrato.

8.1.2. Extrato da Declaração de Ap�dão ao PRONAF A�va, emi�da nos úl�mos 30 (trinta) dias;

8.1.3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC válido emi�do pelo Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF;

8.1.4. Cópia de documento comprobatório de atendimento de requisitos especiais para fins de classificação na Chamada
Pública, quando for o caso. Os documentos aceitos serão conforme a Deliberação Norma�va do Colegiado Gestor da PAAFamiliar nº
003, de 19 de junho de 2015. Nos casos de comprovação auto declaratória, deverá ser u�lizado o modelo con�do no Anexo IV;

8.1.5. Declaração de Compromisso de Limite de Venda por DAP/ano, constante do Anexo VI.

8.1.6. Comprovação das condições higiênico-sanitárias adequadas dos gêneros alimen�cios, quando for o caso, nos termos
dispostos no item 8.3.1 deste Edital.

8.1.7. Declaração de inexistência de fato impedi�vo para licitar e contratar com o Poder Público e declaração de que não possui
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo con�do no Anexo VII.

8.1.8. Declaração de que os produtos constantes da Proposta de Venda do par�cipante são de produção própria, conforme
modelo con�do no Anexo V.

DOCUMENTOS PARA PESSOA JURÍDICA:

8.2. As coopera�vas de agricultores familiares e sociedades empresárias da agricultura familiar deverão apresentar os
seguintes documentos:
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8.2.1. Cópia de documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas da proposta de venda, das declarações
constantes nos anexos IV a VII deste Edital, se for o caso, e do Contrato.

8.2.2. Se for o caso, apresentação de procuração conferindo poderes ao(s) responsável(is) pela coopera�va de agricultores
familiares e sociedades empresárias da agricultura familiar de agricultores familiares, para pra�car atos junto à Administração Pública.

8.2.3. Extrato da Declaração de Ap�dão ao PRONAF - DAP Jurídica A�va, emi�da nos úl�mos 30 (trinta) dias;

8.2.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.2.5.  Cópias das cer�dões nega�vas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual, Dívida A�va da União e Cer�dão
Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT;

8.2.6. Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da en�dade, registrado na Junta Comercial, no caso de coopera�vas.
Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas;

8.2.7. A apresentação do Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC válido e emi�do pelo Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF
dispensa a apresentação dos documentos dispostos nos itens 8.2.4, 8.2.5 e 8.2.6 deste edital;

8.2.8. Cópia de documento comprobatório de atendimento de requisitos especiais para fins de classificação na Chamada
Pública, quando for o caso. Os documentos aceitos serão os elencados na Deliberação Norma�va do Colegiado Gestor da Polí�ca de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar nº 003 , de 19 de junho de 2015, quais sejam:

8.2.8.1.  Para os assentamentos de reforma agrária: cópia do Contrato de Concessão de Uso - CCU, emi�do pelo Ins�tuto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA;

8.2.8.2. Para as comunidades tradicionais indígenas: auto declaração, com aceite da comunidade tradicional representada pelo
Cacique ou declaração da Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

8.2.8.3. Para as comunidades quilombolas: auto declaração, com aceite da comunidade tradicional representada pela Associação
do Quilombo ou declaração da Fundação Palmares;

8.2.8.4. Para os grupos formais de mulheres: cópia do estatuto e da ata da úl�ma assembleia, comprovando que 100% (cem por
cento) dos sócios cooperados sejam mulheres.

8.2.8.5. Para os fornecedores de gêneros alimen�cios orgânicos ou agroecológicos: cer�ficação orgânica ou declaração de
conformidade orgânica, de acordo com a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

8.2.9. Nos casos de comprovação auto declaratória, deverá ser u�lizado o modelo con�do no Anexo IV.

8.2.10. Comprovação das condições higiênico-sanitárias adequadas dos gêneros alimen�cios, quando for o caso, nos termos
dispostos no item 8.3.1 deste Edital.

8.2.11. Declaração de Compromisso de Limite de venda por DAP/ano, constante no Anexo VI.

8.2.12. Declaração de inexistência de fato impedi�vo para licitar e contratar com o Poder Público e declaração de que não possui
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo con�do no Anexo VII.

8.2.13. Declaração de que os produtos constantes da Proposta de Venda do par�cipante são de produção própria de seus
agricultores cooperados, conforme modelo con�do no Anexo V.

8.3. Disposições gerais da habilitação:

8.3.1. O par�cipante deverá apresentar comprovação das condições higiênico-sanitárias adequadas dos gêneros alimen�cios, a
saber:

8.3.1.1. Para os produtos de origem animal é obrigatória a inspeção sanitária, comprovada por meio do registro nos órgãos de
inspeção (Serviço de Inspeção Municipal - SIM; Serviço de Inspeção Estadual - SIE-IMA; e Serviço de Inspeção Federal - SIF);

8.3.1.2. Sucos e polpas de frutas deverão ser registrados no Ministério da Agricultura - MAPA;

8.3.1.3. Os demais produtos processados de origem vegetal deverão ter autorização da Vigilância Sanitária - VISA.

8.3.2. O agricultor familiar deverá respeitar o limite anual de vendas no valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais) para
vendas realizadas no âmbito da PAAFamiliar.

8.3.2.1. Em se tratando de organização de agricultores familiares, o valor máximo permi�do para as vendas anuais na PAAFamiliar
é igual ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mul�plicado pelo número total de agricultores familiares associados.

8.3.2.2. Os limites dispostos se aplicam a todas as Chamadas Públicas no âmbito da PAAFamiliar, não se limitando a este edital.

8.3.3. Os documentos de habilitação e a proposta de venda deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL , no
endereço sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br até dia /  /2021, às 09:00 horas , DIGITALIZADA devendo ser informado no
assunto do e-mail: Documentação para chamada pública nº 01/2021:

PROPOSTA DE VENDA E HABILITAÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: SRE DE CORONEL FABRICIANO

CHAMADA PÚBLICA Nº: 01/2021

PROPONENTE:

CPF/CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:



02/07/2021 SEI/GOVMG - 31673461 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36743365&infra… 6/7

TELEFONE/FAX:

EMAIL:

8.3.4. Todos os documentos digitalizados devem ser legíveis e a digitalização e o envio são de responsabilidade exclusiva dos
produtores par�cipantes. A SRE - Coronel Fabriciano não se responsabiliza por qualquer �po de problema que impeça a chegada
da documentação a seu des�no, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por
outros fatores que impossibilitem o envio.

9. DOS RECURSOS

9.1.  Após a divulgação do resultado da Chamada Pública na sessão, em caso de discordância em relação a qualquer um dos
atos realizados, os par�cipantes poderão propor recurso, que deverá ser entregue por meio do e-
mail sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br, ou enviadas ou entregues na Superintendência Regional de Ensino de Coronel
Fabriciano, Rua Guarapari, 1163, Belvedere, Coronel Fabriciano-MG no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ficando aos demais
par�cipantes a faculdade de apresentar contrarrazões em igual número de dias.

9.1.1. Para os agricultores familiares par�cipantes que não es�verem presentes na sessão de Chamada Pública, será
encaminhado via e-mail o resultado da Chamada Pública bem como a ata da sessão do processo e o prazo recursal contará a par�r da
data do envio da correspondência eletrônica.

9.2. A Comissão de Credenciamento deverá analisar o(s) pedido(s) de recurso e divulgar o resultado no Portal de Compras
MG e no site seecompras.educacao.mg.gov.br, no prazo de 3 (três) dias úteis contados após o encerramento do prazo para o
encaminhamento dos recursos.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. O instrumento contratual será subs�tuído por autorização de fornecimento emi�da pelo Portal de Compras/MG. Então,
não se aplica contrato, uma vez que a entrega será única e integral, considerada aquela com prazo inferior a 30 (trinta) dias e que não
gere obrigação futura.

10.2. Encerrado o procedimento de Chamada Pública e divulgado o resultado final, será efe�vada Autorização de
Fornecimento ao(s) agricultor(es)familiar(es) e/ou o(s) representante(s) da(s) organização(ções) de agricultores familiares declarados
classificados para fornecer.

10.3. Caso o classificado não apresente situação de habilitação regular ou recuse-se a fornecer, serão convocados os
par�cipantes credenciados remanescentes, observada a ordem de prioridade de fornecimento estabelecida na lista classificatória da
Chamada Pública, conforme item 6.3 deste Edital.

11. DO PAGAMENTO

11.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, com crédito na conta indicada pelo fornecedor, em um dos
bancos credenciados pelo Estado, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data do recebimento do produto, com base no
Documento de Nota Fiscal.

11.2. Serão priorizados os pagamentos devidos ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural ou organização de
agricultores familiares beneficiários da PAAFamiliar, conforme disposição do art. 13-A do Decreto nº 46.712/2015 .

11.3. A despesa decorrente desta Chamada Pública correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s): 

11.3.1. 1261 12 368 151 2074 0001 33903008 0 10 1

12. DAS PENALIDADES

12.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, o não cumprimento das obrigações
assumidas sujeita o agricultor familiar/organização de agricultores familiares às penalidades descritas e regulamentadas no art. 38 e
seguintes do Decreto nº 45.902 de 27 de janeiro de 2012 .

12.2. As situações que caracterizam o descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais são aquelas estampadas no
art. 46 do Decreto nº 45.902/2012.

 

Coronel Fabriciano, 02 de julho de 2021.

Gracie�e Cris�na Arcanjo- Masp 1420857-3

Diretora Administra�va e Financeira - DAFI

SRE - Coronel Fabriciano

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gracie�e Cris�na Arcanjo, Diretor (a), em 02/07/2021, às 15:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 31673461 e o código CRC C816C65A.

Referência: Processo nº 1260.01.0026822/2021-87 SEI nº 31673461
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 60 – sábado, 03 de Julho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
4 .4 .2 - Análise de Carta de Interesse de acordo com a pontuação disposta no Quadro 01 deste Edital, adotada para a avaliação dos seguintes 
critérios: 
4 .4 .2 .1 -Motivação e relevância para participação; 
4 .4 .2 .2 - Adequação do texto à norma culta .

QuADro 01 – FAIxA DE PoNTuAÇÃo PArA CLASSIFICAÇÃo DoS CANDIDAToS INSCrIToS
Critérios Comprovação Pontuação

Análise de Currículo
a) Experiência em tutoria, curadoria  e/ou orientação de projetos 
de pesquisa científica

Declaração, emitida por instituições legal-
mente constituídas, que comprove atuação

5 pontos por ano, até o 
máximo de 30 pontos

b) Participação em projetos de pesquisa científica
Declaração, emitida por instituições 
legalmente constituídas, que comprove 
participação

10 pontos por ano, até o 
máximo de 30 pontos

c) Formações complementares (cursos livres, formações conti-
nuadas, cursos de atualização, especialização, entre outros) em 
temas relacionados à pesquisa científica

Certificado ou Declaração, emitida por ins-
tituições legalmente constituídas, que com-
prove a conclusão do curso

02 pontos a cada 60 
horas comprovadas, até o 

máximo de 10 pontos
Carta de Interesse
d) Carta de Interesse: motivação e relevância para participação 20 pontos
e) Carta de Interesse: Adequação do texto à norma culta 10 pontos

4 .5 . DoS CrITÉrIoS DE DESEMPATE
Em caso de empate, seguirão os seguintes critérios ordenados por prioridade, na ordem descrita a seguir:
4 .5 .1 . obtiver maior pontuação no item A do Quadro 01;
4 .5 .2 . Tiver maior titulação; 
4 .5 .3 . obtiver maior pontuação na somatória dos  itens D e E do Quadro 01;
4 .5 .4 . obtiver maior tempo de exercício como professor na rede Estadual de Ensino de Minas Gerais; 
4 .5 .5 . Tiver maior idade .
5-   CroNoGrAMA
 

AÇÃo DESCrIÇÃo PrAZoS

Inscrição Inscrição dos candidatos às vagas de professores curadores, por meio do link: <https://
forms .gle/ZeKif6NnQZv8YvZ99> 05 a 16/07/2021

Análise das inscrições
A banca avaliadora da SEE/MG será responsável pela análise, seleção e classificação dos 
12 (doze) professores que atuarão como Curadores, bem como da formação do cadas-
tro reserva .

19 a 23/07/2021

Divulgação dos selecionados Divulgação da lista de selecionados e do cadastro reserva, em ordem de classificação. 26/07/2021
recurso Prazo para envio do recurso 27/07/2021
Análise de recurso Análise dos recursos apresentados 28 e 29/07/2021
Divulgação do resultado final A SEE/MG divulgará a lista de selecionados no site: www .educacao .mg .gov .br 30/07/2021
Início das atividades do professor 
curador Início das atividades do professor curador 03/08/2021

Desenvolvimento das atividades 
de Curadoria 

Desenvolvimento das ações de curadoria em conformidade com as orientações e crono-
grama do Núcleo Gestor da SEE/MG .

De Agosto/2021 
a outubro/2022

 
6 - DoS rECurSoS
Os professores inscritos, não aprovados e que quiserem interpor recurso deverão fazê-lo no prazo descrito no cronograma do item 5 deste Edital, 
enviando o recurso em, no máximo, uma lauda (formatação: Fonte: Arial, tamanho: 11, espaçamento entre linhas 1.5), devidamente identificado, com 
Nome completo, CPF, Masp, SRE, Escola e Município, para o endereço de e-mail: dmte.nucleodepesquisa@educacao.mg.gov.br 
7 - DAS DISPoSIÇÕES FINAIS E TrANSITÓrIAS
7.1- Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão analisadas e definidas pela equipe responsável pela ação na Coordenação de 
Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular, da Diretoria de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais da Subsecretaria de Desenvolvi-
mento da Educação Básica .
7.2 - As atividades serão desenvolvidas seguindo as orientações dispostas pelas Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 , as determi-
nações da autoridade competente da instituição, as diretrizes de segurança do Conselho Nacional de Educação - CNE e as diretrizes do Conselho 
Estadual de Educação - CEE . 

SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo, em Belo Horizonte, aos 02 de julho de 2021 .
(a) Julia Sant’Anna

Secretária de Estado de Educação
 

ANExoS do EDITAL Nº 08/2021 .
ANExo I

DECLArAÇÃo DE CoMProMISSo Do CANDIDATo CoM o ProJETo INICIAÇÃo CIENTÍFICA NA EDuCAÇÃo BáSICA
Declaro para a finalidade de participação no Projeto Iniciação Científica na Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
que eu,_____________________________________________, Masp:________, Escola Estadual: ____________________________, Município: 
_______________________, comprometo-me a assumir a curadoria no Projeto Iniciação Científica na Educação Básica  durante o período de junho 
de 2021 a agosto de 2022, conforme descrito no item 5 desse Edital, seguindo os critérios e prazos estabelecidos pela SEE/MG .
Declaro, ainda, ter ciência e estar de acordo com todas as disposições do referido Edital (inclusive ANEXO), entendendo que o não cumprimento das 
atividades previstas poderá implicar em meu desligamento do projeto .
________________________________
Assinatura
Candidato a Professor Curador

 
ANExo II

DECLArAÇÃo Do CANDIDATo PArA ASSuMIr A ExTENSÃo DE CArGA HorárIA
Declaro para a finalidade de participar do Projeto Iniciação Científica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que eu: ____________
_____________________________________________
Masp:______________, sou professor efetivo na Escola Estadual: _____________________________________________________, Municí-
pio:_____________________,  SrE _____________________, e possuo disponibilidade para assumir as atividades do projeto por meio de extensão 
de carga horária de 08 horas/aula semanais, em conformidade com a resolução SEE Nº 4486/2021 .
________________________________
Assinatura
Candidato a Professor Curador

86 cm -02 1500849 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar João Dornas Filho torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 19/07/2021, às 09:30 horas, 
Processo licitatório nº 002/2021, Modalidade convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
João Dornas Filho, localizada na Av . Getúlio vargas, n° 1766, Bairro 
Santo Antônio, município: Itaúna MG – CEP: 35680-037, telefone: 
(37) 3241-2775 e-mail: escola.307360@educacao.mg.gov.br até o dia 
18/07/2021, às 18:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

As Caixas Escolares das Escolas Estaduais “Joaquim Nabuco”, “Ilídio 
da Costa Pereira”, “Jovelino rabelo”, “Padre Matias Lobato”, “Patro-
nato Bom Pastor” e “vicente Mateus” do município de Divinópolis, 
no uso de suas atribuições legais e atendendo conforme §1º do art. 14 
da Lei nº11 .947/2009, resoluções do FNDE relativas ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Nota Técnica nº 1/SEE/
SPF/2021 torna pública a Chamada Pública Unificada nº 03/2021 para 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar rural . os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documen-
tação para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/07/2021, às 13:00 
h, exclusivamente por e-mail no endereço: escola.33201@educacao 
.mg.gov.br. O Edital com o quantitativo e gêneros alimentícios estão 
disponíveis no e-mail descrito acima .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

As Caixas Escolares das Escolas Estaduais “Joaquim Nabuco”, “Ilídio 
da Costa Pereira”, “Jovelino rabelo”, “Padre Matias Lobato”, “Patro-
nato Bom Pastor” e “vicente Mateus” do município de Divinópolis, 
no uso de suas atribuições legais e atendendo conforme §1º do art. 14 
da Lei nº11 .947/2009, resoluções do FNDE relativas ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Nota Técnica nº 1/SEE/
SPF/2021 torna pública a Chamada Pública Unificada nº 04/2021 para 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar rural . os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documen-
tação para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/07/2021, às 13:00 
h, exclusivamente por e-mail no endereço: escola.33201@educacao.
mg.gov.br. O Edital com o quantitativo e gêneros alimentícios estão 
disponíveis no e-mail descrito acima .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A CAIxA ESCoLAr DA ESCoLA ESTADuAL PLANALTo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
12/07/2021, às 10:00 horas, processo licitatório nº 03/2021, 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 Escola Estadual Manoel Corrêa Filho, localizada 
na rua Capitólio, n° 280 – Bairro Planalto – Município de Divinópolis 
– CEP 35.501-196 – Telefone (037) 3221-2550, e-mail: escola.33375@
educacao .mg .gov .br , até o dia 12/07/2021, às 10 h .

17 cm -02 1500646 - 1

SrE/ALMENArA
ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Monte Belo realiza Chamada Pública nº 02/2020 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 23/07/2021, às 17:00, na E . E . Manoel Souza 
Santos, localizada na rua Primitivo Barbuda n° 145 – centro – CEP 
39893-000 – Telefone (033) 3745-8074, e-mail: escola.185035@edu-
cacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
vel na página da Internet:

3 cm -02 1500679 - 1

SrE/ALMENArA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
 A Caixa Escolar Monte Belo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 12/07/2021, às 17: 30horas, 
Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
MANoEL SouZA SANToS, localizada na rua Primitivo Barbuda n° 
145 – Monte Formoso – CEP 39 .893-000 – Telefone (33) 37458074, 
e-mail:escola.185035@educacao.mg.gov.br. até o dia 12/07/2021, às 
17:00horas .

3 cm -02 1500678 - 1

 SrE CArATINGA - ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA– AGrICuLTurA FAMILIAr/LICITAÇÃo

 A Caixa Escolar São vicente de Paulo torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 12/07/2021, às 10:00, 
Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo por meio eletrônico: 
e-mail: escola.19941@educacao.mg.gov.br e informações pelo Tele-
fone (033) 99908-2869 . os documentos devem ser enviados por e-mail 
no formato PDF até o dia 09/07/2021, às 17:00 .
 A Caixa Escolar São vicente de Paulo torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 12/07/2021, às 10:00, 
Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo por meio eletrônico: 
e-mail: escola.19941@educacao.mg.gov.br e informações pelo Tele-
fone (033) 99908-2869 . os documentos devem ser enviados por e-mail 
no formato PDF até o dia 09/07/2021, às 17:00 .

4 cm -02 1500781 - 1

SrE MoNTES CLAroS
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar LÚCIo FErNANDo SANToS MArQuES, torna 
público, para conhecimento de interessados, que fará realizar no dia 
12/07/2021, às 08h30min, Processo licitatório nº 09/2021, modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do PNAE. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Antonio Canela, localizada Av . Nossa Senhora de 
Fátima, 2239 – B: São Geraldo – Montes Claros MG – CEP 3940403-
238, Telefone (38)3216-3243/ 98847-4168, e email escola.81761@
educacao .mg .gov .br extrato até dia 09/07/2021, as 18:00 hs .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – PNAE E CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar ProFESSor ALCIDES DE CArvALHo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
09 de julho de 2021, às 09:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, 
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 Professor Alcides de 
Carvalho, localizada à Avenida Juarez Nunes, S/N – Bairro Jardim 
São Luiz/Montes Claros – CEP 39 .401-057- Telefone (38) 3212-1855, 
e-mail: escola.81795@educacao.mg.gov.br – até o dia 09/07/2021, às 
08:30 h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar AurEA roDrIGuES AGuIAr torna público, para 
conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 27 de Julho 
2021, às 12:00 horas, Chamada Pública Unificada POLO 10 nº 07/2021 
e 08/2021 para compor Aquisição do Kit Alimentação Escolar Federal 
PNAE/Fonte 36 e Contrapartida Estadual/Fonte 21- Durante a pande-
mia da CovID-19 . (Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Fami-
liar . os grupos Formais e Informais deverão apresentar documenta-
ção prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Nota 
técnica SEE nº 01/2021 para habilitação e Projeto de venda até o dia 
26/07/2021, às 17:00, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATEr de Japonvar (enviado 
por email) e via e-mail escola.79685@educacao .mg .gov .br da E .E . Pro-
fessora Diva Medeiros, localizada na rua Fortaleza, nº 170, Comercial, 
CEP: 39.335-000 – Telefone (038) 3231-9148. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: www .portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br

9 cm -02 1500786 - 1

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE uNAÍ 
HoMoLoGAÇÃo – rEF .: PrEGÃo ELETrÔNICo 

N .° 01/2021 – ProCESSo: 05/2021 
Considerando a resolução SEE n .º 4 .548, Art . 13, Alínea “a”, de 29 
de abril de 2021,homologo a Licitação PrEGÃo ELETrÔNICo N .º 
01/2017, da seguinte forma:

LICITANTES LoTE
FrACASSADo 01
FrACASSADo 02

unaí, 02 de julho de 2021 .
 Aurora Pires de Carvalho . Superintendente 

regional de Ensino de unaí 
3 cm -02 1500548 - 1

DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS
ExTrATo DE TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo

DE CrÉDITo orÇAMENTárIo
 Extrato do Termo de Descentralização de Crédito orçamentário - Pro-
cesso SEI nº 1260 .01 .0039309/2021-13 . Assinatura: 02/07/2021 . Par-
tes: EMG/SEE e a Fundação Tv Minas Cultural e Educativa . objeto: 
Descentralização de crédito orçamentário à Fundação Tv Minas, desti-
nado ao custeio de aquisição de equipamentos para instalação de infra-
estruturas de Tv digital em 760 municípios mineiros, para ampliação 
do sinal da rede Minas e para a criação de dois canais da educação - um 
para o Ensino Fundamental e outro para o Ensino Médio - disponíveis 
24h por dia para todo o estado (853 municípios), considerando a situa-
ção epidemiológica do Estado e a não previsão do retorno das aulas pre-
senciais, bem como a manutenção dos canais para oferta de conteúdo 
pedagógico permanente para a rede após a retomada das aulas presen-
ciais . . valor: r$ 74 .571 .192,21 . Dotações: 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001 
339039 Fonte 0 .23 .1 - r$ 2 .902 .339,21; 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001 
449052 Fonte 0.23.1 - R$ 71.668.853,00 Vigência: Da data de sua 
publicação até 31/12/2022 . Assinantes: Izabella Cavalcante Martins e 
Sérgio rodrigo reis .

 ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS
 Extrato do Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 9072835/2016 - 
Processo SEI nº 1260 .01 .0032297/2019-96 . Assinatura: 01/07/2021 . 
Partes: EMG/SEE e a empresa Geset Comércio Assistência Técnica 
e Locação de Máquinas e Duplicadores Ltda . objeto: Prorrogação 
excepcional do prazo de vigência do contrato, sem o reajuste de pre-
ços . valor: r$679 .717,59 . Dotação: 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001 .3390
39-19 FONTE 10.1.0 UPG: 2989. Vigência: 04 (quatro) meses, a contar 
de 02/07/2021 . Assinantes: renata Abdala Nascimbene e Júlio César 
rezende Franco .

 Extrato do Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 9219336/2016 
- Processo SEI nº 1260 .01 .0012887/2019-75 . Assinatura: 02/07/2021 . 
Partes: EMG/SEE e a empresaoI S/A . objeto: Alteração da razão 
social e CNPJ, tendo em vista a incorporação da empresaTele-
mar Norte Leste S/A . pela empresa oI S/A ., bem como a prorroga-
ção de vigência com reajuste de preços. Valor: R$188.707,20. Dota-
ção: 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001-33 .90 .40-04 - FoNTE: 10 .1 .0 
- UPG:3547. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 05/07/2021. Assi-
nantes: Augusto César Guimarães de Souza, Mitsuo orlando Nonaka e 
Eduardo Camargos Lopes Batista .

9 cm -02 1501105 - 1

SrE CoroNEL FABrICIANo
AvISo DE CHAMADA PÚBLICA

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, torna 
pública a Chamada Pública N.º 01/2021, para aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar . os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão encaminhar a docu-
mentação de habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, via 
correio eletrônico até às 08:00 do dia 27/07/2021, a sessão da Cha-
mada Pública será realizada na Superintendência Regional de Ensino 
de Coronel Fabriciano às 09:00 horas do dia 27/07/2021 de forma on-
line, através de reunião agendada no Google Meet . uma cópia do Edital 
poderá ser obtida nos sites: www .compras .mg .gov .br, e https://srecelfa-
briciano .educacao .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail: sre.fabriciano.compras@educacao.mg.gov.br.

ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – ALIMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Ângela Maria ribeiro” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 12/07/2021, às 9 horas, 
processo licitatório nº -04/2021-, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar Estadual. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
EXCLUSIVAMENTE VIA EMAIL escola.191213@educacao.mg.gov.
br a sede da EE Nacif Selim de Sales”, localizada na Avenida Selim 
Jose de Sales n° 967, bairro Canaã, Ipatinga– MG, CEP 35164-213, 
Telefone (31) 36179590, até o dia 12/07/2021, até às 8h horas .

6 cm -02 1500935 - 1

SrE CoNSELHEIro LAFAIETE
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS PNAE 
A Caixa Escolar Conselheiro Antão torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 12/07/2021 às 09h00, Pro-
cesso licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão 
obter o edital e encaminhar sua proposta exclusivamente por e-mail 
escola.193992@educacao.mg.gov.br até o dia 12/07/2021, às 8h30min 
ou na sede da EE Conselheiro Antão, localizada na rua Francisco 
Coleta n°250 – Itaverava – CEP 36440-000 – após agendamento pelo 
Telefone (31) 3757 1114

3 cm -02 1500977 - 1

SrE METroPoLITANA C – ExTrAToS DE EDITAIS
A CAIxA ESCoLAr MArGArIDA DE MELo PrADo torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
12/07/2021, às 09h, Processo licitatório nº 02/2021 Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. 
Interessados poderão  obter mais informações e cópia do edital com-
pleto pelo e-mail:escola.2551@educacao.mg.gov.br, da EE. Margarida 
de Melo Prado, em Belo Horizonte, MG, até o dia 09/07/2021, de 09h 
às 14h .
A CAIxA ESCoLAr MArGArIDA DE MELo PrADo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
12/07/2021, às 09h, Processo licitatório nº 02/2021 Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de Contra-
partida Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo pelo e-mail: escola.2551@educacao.mg.gov.br da 
E .E . Margarida de Melo Prado, em Belo Horizonte, MG, até o dia 
09/07/2021, de 09 h às 14h .
A CAIxA ESCoLAr DEPuTADo MANoEL DE SouZA CoSTA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 14/07/2021, às 10h, Processo licitatório nº 01/2021, na Modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de Con-
trapartida Estadual . os interessados poderão obter mais informações 
e cópia do edital completo na sede da E .E . Deputado Manoel Costa, 
localizada na rua Horácio Tereza Guimarães, n° 495, Bairro Manguei-
ras, Belo Horizonte, MG, CEP: 31 .585-000, Telefone (31) 3496-1078, 
e-mail: escola.211@educacao.mg.gov.br, até o dia 13/07/2021, de 09h 
às 17h .
A CAIxA ESCoLAr JuSCELINA MArIA DE SouZA, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
20/07/2021, às 11h, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. 
Interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E .E . Filomena Catizani, na rua do rosário, n° 119, Bairro Tony, 
ribeirão da Neves, CEP 33 .930-832, Telefone (31) 3456-1971 e-mail: 
escola.10162@educacao.mg.gov.br, até o dia 19/07/2021 às 16h.
A CAIxA ESCoLAr JuSCELINA MArIA DE SouZA, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
20/07/2021, às 11h, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de Contra-
partida Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . Filomena Catizani, localizada na 
rua do rosário, n° 119, Bairro Tony, ribeirão da Neves, MG, CEP 
33.930-832, Telefone (31) 3456-1971 e-mail: escola.10162@educacao.
mg .gov .br até dia 19/07/21às 16h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS  – SrE Gov vALADArES

Caixa Escolar José da Costa Neves, CNPJ nº 19 .633 .015/0001-15 rea-
liza Chamada Pública nº 08/2021 que será realizado no dia 23/07/2021, 
às 08:00 horas Processo Licitatório, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Professora Nilce Dias dos Santos Pacheco, localizada no endereço, rua 
Magalhães Pinto, nº 220, vargem Grande município de São João do 
Manteninha, Minas Gerais, CEP 35277-000, Telefone nº (33)32422082, 
email: escola.44334@educacao.mg.gov.br
A Caixa Escolar José da Costa Neves, CNPJ nº 19 .633 .015/0001-15 
realiza Chamada Pública nº 09/2021 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 nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
23/07/2021, às 08:30 horas, na sede da EE Professora Nilce Dias 
dos Santos Pacheco, localizada no endereço, rua Magalhães Pinto, 
nº 220, vargem Grande no município de São João do Manteninha, 
Minas Gerais, CEP 35277-000, Telefone nº (33)32422082, email: esco-
la.44334@educacao.mg.gov.br
A Caixa Escolar José da Costa Neves, CNPJ nº 19 .633 .015/0001-15 rea-
liza Chamada Pública nº 10/2021 que será realizado no dia 23/07/2021, 
às 09:00 horas Processo Licitatório, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Professora Nilce Dias dos Santos Pacheco, localizada no endereço, rua 
Magalhães Pinto, nº 220, no município de São João do Manteninha, 
Minas Gerais, CEP 35277-000, Telefone nº (33)32422082, email: esco-
la.44334@educacao.mg.gov.br
A Caixa Escolar José da Costa Neves,CNPJ nº 19 .633 .015/0001-15 rea-
liza Chamada Pública nº 11/2019 que será realizado no dia 23/07/2021, 
às 09:30 horas Processo Licitatório, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Professora Nilce Dias dos Santos Pacheco, localizada no endereço, rua 
Magalhães Pinto, nº 220, no município de São João do Manteninha, 
Minas Gerais, CEP 35277-000, Telefone nº (33)32422082, email: esco-
la.44334@educacao.mg.gov. 
A Caixa Escolar São José CNPJ 22 .050 .397/0001-69 realiza no dia 
06/07/2021, às 09:00 horas Chamada Pública Individual nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 06/07/021, às 09:00 horas na E E Da Fazenda 
Eduardo Nogueira, localizada no Córrego São José s/nº – Mendes 
Pimentel - MG – CEP 35.270-000, e-mail: escola.44610@educacao.
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Prof .o Nilton Fernandes da Silva, realiza Chamada 
Pública 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no Art . 22 da res . FNDE No 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 14/07/2021 às 14:00 na E .E . 
Prof .a Elge renan Braga, localizada na Praça São Judas Tadeu, no 53 
São Sebastião do Bugre Município de Coroaci – MG CEP 39712-000 
e-mail: escola.267228@educacao.mg.gov.br. 
A Caixa Escolar da EE São Tarcísio realiza Chamada Pública nº 
02/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 

Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 28/07/2021, às 09h, na E .E . São Tarcísio - 
Anexo, localizada na Br 116, KM 411- Assentamento oziel A, Pereira 
– Governador valadares - CEP 35001-970 – Telefone (33)33019996, 
escola.43338@educacao.mg.gov.br. 
A Caixa Escolar da EE São Tarcísio realiza Chamada Pública nº 
03/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimen-
tação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 28/072021, às 09:30h, na E .E . 
São Tarcísio - Anexo, localizada na Br 116, KM 411- Assentamento 
oziel A, Pereira – Governador valadares - CEP 35001-970 – Telefone 
(33)33019996 escola.43338@educacao.mg.gov.br. 
A CAIxA ESCoLAr ALAÍDE DE SouZA MELo torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12/07/2021 às 
14:00horas, Processo Licitatório número 03/2021 modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios, merenda regular Vincu-
lados, com recursos do PNAE . os interessados poderão obter infor-
mações e cópias do edital completo na sede da E .E . Marçal Ciríaco 
da Silva, localizado no distrito de Chonin de Cima, à Avenida San-
tos Fernandes de Sá nº 140- Governador valadares-MG Cep: 35109-
000 email:escola.43486@educacão.mg.gov.br. 
A CAIxA ESCoLAr ALAÍDE DE SouZA MELo torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12/07/2021 às 
14:00horas, Processo Licitatório número 03/2021 modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios, merenda regular Qese, com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópias 
do edital completo na sede da E .E . Marçal Ciríaco da Silva, localizado 
no distrito de Chonin de Cima, à Avenida Santos Fernandes de Sá nº 
140- Governador Valadares-MG Cep: 35109-000 email:escola.43486@
educacão .mg .gov .br . 

20 cm -02 1500754 - 1

SrE/DIvINÓPoLIS
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .
A Caixa Escolar Padre Eustáquio, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 12/ 07 /2021, às 09:00 horas,
 Processo licitatório nº 02/ 2021, Modalidade Convite, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
vICTor GoNÇALvES DE SouZA, localizada na Mármore n° 629 – 
município Itaúna/MG – CEP 35 .680-150 – Telefone (037) 3243-4755, 
e-mail: escola.33880@educacao.mg.gov.br, até o dia 12/ 07/ 2021, às 
08:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Manoel da Costa rezende torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/07/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2021, 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 EE Manoel da Costa rezende ,localizada na rua : Pedro Quei-
roz ,2918, bairro várzea da olaria , município: Itaúna – CEP:35 .680-
119, telefone: (37) 3243-44-80 e-mail: escola.33855@educacao.
mg .gov .br até o dia 13/07/2021, às 09:00 horas .

 
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 3202107022231440160.
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