
 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 . 
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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 .
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