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

A Caixa Escolar Maria Elba Braga realiza Chamada Pública nº 03/2021 
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 no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 03/11/2021, às 09h, na Escola Estadual 
Maria Elba Braga, localizada na rua: Edgard de Paiva Aguiar, n° 155, 
Bairro: Cerâmica, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36 .080-280 – 
Telefone: (32) 3222-0570, e-mail: escola.68675@educacao.mg.gov.br.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professor Francisco Faria realiza Chamada Pública nº 
05/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção 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 04/2015 e Nota Técnica nº 1/SEE/SPF/2021, para 
habilitação e Projeto de venda, exclusivamente, por e-mail, no ende-
reço: escola.68616@educacao.mg.gov.br, até o dia 29/10/2021, às 09h. 
O edital poderá ser solicitado através do e-mail: escola.68616@edu-
cacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Professor Francisco Faria torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/10/2021, às 10h, 
Processo Licitatório nº 09/2021, Modalidade Convite, paraaquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual Professor Francisco Faria, localizada na rua: General Almerindo 
da Silva Gomes, nº 162, Bairro: Nova Era, Cidade: Juiz de Fora – MG 
– Telefone: (32) 3222-5361, e-mail: escola.68616@educacao.mg.gov.
br, até o dia 19/10/2021, às 09h .

8 cm -08 1542113 - 1

SrE MoNTES CLAroS
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE
A Caixa Escolar AurEA roDrIGuES AGuIAr torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de outubro de 
2021, às 12:00 horas, Processo licitatório nº 16/2021 e 17/2021, Moda-
lidade Convite, para Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor 
kit alimentação (perecíveis e não perecíveis) com recurso PNAE e da 
Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Professora Diva Medeiros, 
localizada na rua Fortaleza, n° 170 – Comercial – CEP 39 .335-000 
– Telefone (038) 3231-9148, e-mail: profadivamedeiros@hotmail.com 
até o dia 19/10/2021, de 8:00 às 17h00min .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar ProFESSor ALCIDES SoArES CArvALHo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 20/10/2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Moda-
lidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE, fonte Estadual e Federal . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual Zinha 
Prates, localizada na rua urbino viana n° 566 –Bairro vila Guilher-
mina- Montes Claros –MG -CEP 39 .400-187–Telefone (038)3 212 
6646, e-mail: escola.81477@educacao.mg.gov.br até o dia 19/10/2021 
às 17:00 hs .
ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
A Caixa Escolar ArMÊNIo vELoSo, CNPJ: 19 .119 .031/0001-94, 
realizará Chamada Pública Individual nº 05/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
resolução FNDE nº 26/2013 e 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 15/11/2021, às 08:00h, na E . E . Armênio veloso, locali-
zada à rua Wolfrânio, n° 192 – Bairro de Lourdes, Montes Claros/MG 
– CEP 39.401-672, Telefone (38) 3213-1363, e-mail: escola.81400@
educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar JorDELINA FErrEIrA CAPuCHINHo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
25/10/2021, às 18h00min, Processo licitatório nº 003/2021, Moda-
lidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso 
Federal . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Mendes de oliveira, localizada na rua Antônio 
Capuchinho n° 339 – Centro – CEP 39540-000 – Telefone (38) 99876-
0216, e-mail: escola.82732@educacao.mg.gov.br até o dia 25/10/2021, 
às 17h00min .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar EDGAr PErEIrA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 20/10/2021, às 10:00 horas, Pro-
cesso Licitatório nº 09/2021, Modalidade convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola 
Estadual Professora Dilma Quadros, localizada à rua Divino Espírito 
Santo, 290, Planalto, Montes Claros – MG - CEP 39404-347, até o dia 
19/10/2021, das 07:00 horas ás 17:00 horas . Telefone (38) 3215 .2330 . 
E-mail: escola.81540@educacao.mg.gov.br

13 cm -08 1542212 - 1

ExTrATo DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
da Superintendência regional de Ensino de São Sebastião do Para-
íso, torna pública a Chamada Pública N .º 01/2021, 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 as 17:00 horas do dia 10/11/2021, ou pesso-
almente, até às 08:30 horas do dia 11/11/2021, a sessão da Chamada 
Pública será realizada na Superintendência regional de Ensino de São 
Sebastião do Paraíso às 09:00 horas do dia 11/11/2021, 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:// ou solici-
tar via e-mail: sre.ssparaiso.compras@educacao.mg.gov.br

3 cm -08 1542204 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA ExECuÇÃo DE oBrAS
A Caixa Escolar CECÍLIA MEIrELES torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 22/10/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para amplia-
ção e/ou reforma do prédio escolar . os interessados poderão obter infor-
mações e cópias do edital completo na sede da EE Cecília Meireles, 
localizada na rua Carajá, n° 44 – Bairro: Laranjeiras – Cidade: Betim/
MG – CEP 32.676-44 – Tel.: (31) 3592-1087, e-mail:escola.7994@
educacao .mg .gov .br, até o dia 21/10/2021, às 17:00 horas .

ExTrATo Do TErMo DE CoNFISSÃo DE 
PArCELAMENTo DE DÉBITo Nº 18/2021 

Partes: o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Educação/Superintendência regional de Ensino de Belo Horizonte 
– Metropolitana B e o ex-Presidente da Caixa Escolar Dr . José de 
Matheus Vasconcelos, município de Contagem/MG; Objeto: Confis-
são de dívida referente às inconformidades apuradas nas prestações de 
contas no período de 2012 a 2015, objetivando a devolução dos recur-
sos utilizados em desacordo à resolução SEE/MG n° 2245/2012, alte-
rada pelas resoluções, 3670/2017, 3741/2018 e 3856/2018; valor do 
débito apurado, atualizado e corrigido é de r$61 .748,77 . Belo Hori-
zonte, 23/09/2021 .

5 cm -08 1542157 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA– AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual de Giru realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Indivi-
duais deverão apresentar a documentação prevista no edital, item 3: 
Habilitação e item 4: Projeto de venda, até o dia 28/10/2021, às 17h, 
na E . E . de Girú, localizada na Praça Manoel Ferreira, nº 50 . Distrito 
– Girú - Joaíma - MG . CEP 39 .890-000 . Telefone (33) 3745-3021, 
e-mail:escola.185043@educacao.mg.gov.br.

3 cm -08 1542165 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS 

A Caixa Escolar Dom Bosco torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 13/10/2021, às 17h00 min, Pro-
cesso licitatório nº 005/2021, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos de PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Targino 
Nogueira, localizada na Av . Irmã Michaela, n° 54 – Centro – Elói Men-
des/MG – CEP 37 .110-000 – Telefone (35) 3264-1363, e-mail: esco-
la.172600@educacao.mg.gov.br. até o dia 13/102021, às 09 h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Professora Sílvia Mesquita torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/10/2021, às 16:00 
horas, Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade licitação, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Professora Sílvia Mesquita, localizada na rua Campos Gerais 
n° 28 – Centenário – CEP 37 .170,000 – Telefone (035) 3851-1473, 
e-mail: escola.171255@educacao.mg.gov.br. até o dia 19/010/2021, 
às 16:00hs .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Casimiro Silva, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 21/10/2021, às 10:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 07/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Casimiro 
Silva, localizada na rua Turmalina n° 60 – Jardim Alvorada – CEP 
37170-000 – Telefone (35) 38511548, e-mail: escola.171123@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 20/10/2021, às 16h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Divino Espírito Santo torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 21/10/2021, às 10:30 
horas, Processo licitatório Nº 03/2021, 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 
Santo Antônio do Cruzeiro, localizada no Povoado de Santo Antônio 
do Cruzeiro, S/Nº CEP 37250-000 – Telefone (35) 99964-0044, e-mail: 
escola.173436@educacao.mg.gov.br. até o dia 21/10/2021, às 10h30.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Maria ribeiro de Moura torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/10/2021 às 14: 
horas, Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Ministro Lúcio de Mendonça, localizada na rua: Professor Fre-
derico de Freitas Moura n° 144 – CEP 37 .490-000 – Telefone (035) 
9-8828-0412, e-mail: escola.174084@educacao.mg.gov.br. Até o dia 
14/10/2021, às 17h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Dr . Wladimir de rezende Pinto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/10/2021 às 
14h30min ., Processo licitatório nº 04/2021, 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 Dr . Wladimir de rezende Pinto, localizada na rua José Augusto 
Sigiani, s/nº vila registânea CEP 37022-060 varginha-MG -(35) 3221-
5141, e-mail: escola.175030.financeiro@educacao.mg.gov.br. até o dia 
19/10/2021, às 13h30min .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Dr . Aprígio Nogueira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de outubro de 
2021, às 12:00 horas, Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estadual . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede do Cesec “ Dr . Tancredo de Almeida Neves” , localizada na rua 
Praça olegário Maciel, 12 - Centro – CEP 37 .750-000 – Telefone (035) 
3295-8366, e-mail: escola.173100@educacao.mg.gov.br até o dia 
21/10//2021, às 10:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA
A Caixa Escolar Carmem ribeiro Diniz realiza Chamada Pública nº 
09/2021 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 docu-
mentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 03/11/2021, às 09:00 horas, na Escola 
Estadual “Professor Fábregas”, localizada na Avenida Presidente Tan-
credo de Almeida Neves n°114, Centro, Luminárias- MG CEP 37 .240-
000 – Telefone (035) 3226-1109, e-mail: escola.134287@educacao.
mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA
A Caixa Escolar Carmem ribeiro Diniz realiza Chamada Pública nº 
10/2021 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 docu-
mentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 03/11/2021, às 09:15 horas, na Escola 
Estadual “Professor Fábregas”, localizada na Avenida Presidente Tan-
credo de Almeida Neves n°114, Centro, Luminárias- MG CEP 37 .240-
000 – Telefone (035) 3226-1109, e-mail: escola.134287@educacao.
mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar João xxIII torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 15/10/2021, às 14:30 horas, Processo 
Licitatório nº 09/2021, Modalidade Convite para aquisição 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 . Brasilino Alves Pereira, localizada na rua José Procópio 
Bueno n°164 – centro em Elói Mendes-MG – CEP 37110-000 – Tele-
fone (035) 3264-1355, e-mail: escola.172499@educacao.mg.gov.br até 
o dia 15/10/2021 às 14:30 horas .

23 cm -08 1542174 - 1

CANCELAMENTo Do EDITAL Nº 10/2021 
AQuISIÇÃo DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar risoleta Neves torna público ao interessados o can-
celamento do edital 10/2021, que estava para ser realizado no dia 18 
de outubro de 2021, às 08 horas, Processo Licitatório, na modalidade 
convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE 
/ Federal e da Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo pelo Telefone:(34)3268-2660 
ou e-mail: escola.196711.financeiro@educacao.mg.gov.br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Silvio Senra Duque torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 19 de outubro de 2021, às 15:30 . 
horas, Processo Licitatório nº 015/2021 modalidade convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE / Federal e da 
Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo pelo Telefone (34) 3263-1203 ou e-mail: esco-
la.196398@educacao.mg.gov.br

4 cm -08 1542323 - 1

SrE/DIvINÓPoLIS
ExTrATo DE EDITAL DE ProCESSo LICITATÓrIo 

PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS 
CoM rECurSoS vErBA ESTADuAL

A Caixa Escolar “SÃo JoÃo BATISTA” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 20/10/2021, às 09:30 
horas, Processo licitatório no 08/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos verba Estadual . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE São João Batista, localizada na Avenida José Silveira, nº 100, Cen-
tro, Distrito de Morro do Ferro Município: oliveira – CEP: 35 .540-000, 
telefone: (37) – 3332-6004 e e-mail: escola.203408@educacao.mg.gov.
br até o dia 20/10/2021, às 09:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A CAIxA ESCoLAr LuZIA GoNÇALvES NoGuEIrA, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
21 de outubro de 2021 às 14:30 horas, Processo licitatório nº 001/2021 . 
Modalidade convite, para aquisição de Gêneros Alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE LEoNArDo GoNÇALvES 
NoGuEIrA, localizada na rua Luiz Guimarães Junior, n° 151, CEP 
35681-231, Bairro Jadir Marinho em Itaúna Mg tel . (37) 3243-4708, 
e-mail escola33944@ educacao.mg.gov.br até as 12:00 horas do dia 
21/10/2021 .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS–PNAE

A Caixa Escolar Padre Elpídio rosa de Freitas, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/10/2021, 
às 13:00 horas, Processo licitatório nº 009/2021, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE PADrE GrEGorIo, localizada na rua Antônio Pereira de 
resende, n° 54- Bairro Nogueiras - Município Itaguara – CEP 35488-
000 –Telefone(031)3184-1129, e-mail: escola.33758@educacao.
mg .gov .br . até o dia 22/10/2021, às 12:30 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS–PNAE

A Caixa Escolar Padre Elpídio rosa de Freitas, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/10/21, às 
15:00 horas, Processo licitatório nº 10/2021, Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE PADrE GrEGorIo, localizada na rua Antônio Pereira de 
resende, n° 54 - Bairro Nogueiras Município Itaguara–CEP 35488-000 
–Telefone (031)3184-1129, e-mail: escola.33758@educacao.mg.gov.br 
até o dia 22/10/2021, às 14:30 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
uNIFICADA – 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 nº 11 .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 07/2021 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 28/10/2021, às 10:00 
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 
uNIFICADA – 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 nº 11 .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 08/2021 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 28/10/2021, às 10:00 
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 .

18 cm -08 1542311 - 1

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

A Caixa Escolar Professora Suzana Dia Lage Soares torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/10/2021, 
às 9 hs, Processo Licitatório nº 05/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estadual, Termo de 
Compromisso nº 950198/2021  . os interessados poderão obter infor-
mações e cópias do edital completo na sede do CESEC - Professor 
Júlio de Carvalho Soares, localizada na rua Silveira Drumond, n° 176 
- B . Santa Luzia - Cidade: Ferros/MG - CEP 35 .800-000 - Telefone 
(031)3863-1404, e-mail: escola.102971@educacao.mg.gov.br até o dia 
21/10/2021 às 17hs .

3 cm -08 1542358 - 1

SrE TEÓFILo oToNI
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar DE ENSINo FuNDAMENTAL E MEDIo DE FIDE-
LANDIA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
no dia 22/10/2021, às 10:00 horas, Processo Licitatório nº07/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E DANIEL PErEIrA oTToNI, loca-
lizada na rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, Ataléia 
CEP:39.851-000, Tel: (33) 3526-2091, e-mail: escola.338818@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 22/10/2021, às 08:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar DE ENSINo FuNDAMENTAL E MEDIo DE FIDE-
LANDIA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
no dia 22/10/2021, às 10:30 horas, Processo Licitatório nº08/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E DANIEL PErEIrA oTToNI, loca-
lizada na rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, Ataléia 
CEP:39.851-000, Tel: (33) 3526-2091, e-mail: escola.338818@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 22/10/2021, às 08:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar áGuAS ForMoSAS torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº13/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E JoSÉ 
QuArESMA DA CoSTA , localizada na Praça Minas Gerais, nº 126, 
Centro, águas Formosas CEP:39 .880-000, Tel: (33) 3611-1332, e-mail: 
escola.145955@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:00h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar áGuAS ForMoSAS torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 10:30 horas, 
Processo Licitatório nº14/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E JoSÉ 
QuArESMA DA CoSTA , localizada na Praça Minas Gerais, nº 126, 
Centro, águas Formosas CEP:39 .880-000, Tel: (33) 3611-1332, e-mail: 
escola.145955@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:00h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CAPITÃo INáCIo SoArES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 09:00 
horas, Processo Licitatório nº08/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE . Capitão Inácio Soares, localizada na rua rosalvo viana, nº 296, 
águas Formosas, CEP .- 39 .880 .000, Tel . 033-3611-1059, e-mail: esco-
la.145912@educacao.mg.gov.br. até o dia 18/10/2021, às 08:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CAPITÃo INáCIo SoArES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 10:00 
horas, Processo Licitatório nº09/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE . Capitão Inácio Soares, localizada na rua rosalvo viana, nº 296, 
águas Formosas, CEP .- 39 .880 .000, Tel . 033-3611-1059, e-mail: esco-
la.145912@educacao.mg.gov.br. até o dia 18/10/2021, às 08:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vinicius Santos Ferreira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 21/10/2021, às 14:00 horas, 
Processo Licitatório nº06/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE . DE 
ENSINo MÉDIo, localizada na rua dos violões, nº 01, Distrito do 
Maranhão, Caraí- CEP: 39 .810 .000, telefone :33-3531-4020, e-mail : 
escola.372072@educacao.mg.gov.br . até o dia 21/10/2021, às 13:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vinicius Santos Ferreira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 21/10/2021, às 14:30 horas, 
Processo Licitatório nº07/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE . DE 
ENSINo MÉDIo, localizada na rua dos violões, nº 01, Distrito do 
Maranhão, Caraí- CEP: 39 .810 .000, telefone :33-3531-4020, e-mail : 
escola.372072@educacao.mg.gov.br . até o dia 21/10/2021, às 13:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vILA ForMoSA , torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 20/10/2021, às 09:00 horas, Processo 
Licitatório nº04/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE . ProFESSorA 
MILCIA DE oLIvEIrA ABrANTES, localizada na rua Prof . Men-
donça, nº 515, Itambacuri, CEP: 39.830.000, e-mail: escola.146781@
educacao .mg .gov .br , até o dia 20/10/2021, às 08:30h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vILA ForMoSA , torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 20/10/2021, às 09:30 horas, Processo 
Licitatório nº05/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE . ProFESSorA 
MILCIA DE oLIvEIrA ABrANTES, localizada na rua Prof . Men-
donça, nº 515, Itambacuri, CEP: 39.830.000, e-mail: escola.146781@
educacao .mg .gov .br , até o dia 20/10/2021, às 08:30h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vErEADor JuLIo LAGES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 20/10/2021, às 10:00 
horas, Processo Licitatório nº07/2021, 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 E .E 
vErEADor JuLIo LAGES, localizada na rua Jose Lopes Pinheiro, 
nº 371, Distrito de Frei Serafim, Itambacuri CEP:39.830-000, Tel: 
(33) 3511-5048, e-mail: escola.146862@educacao.mg.gov.br.até o dia 
20/10/2021, às 09:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar vErEADor JuLIo LAGES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 20/10/2021, às 13:00 
horas, Processo Licitatório nº08/2021, 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 E .E 
vErEADor JuLIo LAGES, localizada na rua Jose Lopes Pinheiro, 
nº 371, Distrito de Frei Serafim, Itambacuri CEP:39.830-000, Tel: 
(33) 3511-5048, e-mail: escola.146862@educacao.mg.gov.br.até o dia 
20/10/2021, às 09:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CoroNEL CLEMENTE LuIZ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 10:00 
horas, Processo Licitatório nº05/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E CoroNEL CLEMENTE LuIZ, localizada na rua João Batista, 
s/n, Centro , Itaipé CEP:39 .815-000, Tel: (33) 3532-1156, e-mail: esco-
la.146731@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:30h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CoroNEL CLEMENTE LuIZ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 10:30 
horas, Processo Licitatório nº06/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E CoroNEL CLEMENTE LuIZ, localizada na rua João Batista, 
s/n, Centro , Itaipé CEP:39 .815-000, Tel: (33) 3532-1156, e-mail: esco-
la.146731@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:30h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CoroNEL CLEMENTE LuIZ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 11:00 
horas, Processo Licitatório nº07/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E CoroNEL CLEMENTE LuIZ, localizada na rua João Batista, 
s/n, Centro , Itaipé CEP:39 .815-000, Tel: (33) 3532-1156, e-mail: esco-
la.146731@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:30h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CoroNEL CLEMENTE LuIZ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 11:30 
horas, Processo Licitatório nº08/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E CoroNEL CLEMENTE LuIZ, localizada na rua João Batista, 
s/n, Centro , Itaipé CEP:39 .815-000, Tel: (33) 3532-1156, e-mail: esco-
la.146731@educacao.mg.gov.br até o dia 18/10/2021, às 09:30h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar CoNCorDIA Do MuCurI torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/10/2021, às 08:30 
horas, Processo Licitatório nº 06/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E DE CoNCorDIA Do MuCurI, localizada na rua Epaminondas 
otoni nº 175, distrito de Concórdia do Mucuri , Ladainha CEP:39 .826-
000, Tel: (33) 3524-2004, e-mail: escola.147109@educacao.mg.gov.br 
até o dia 18/10/2021, às 08:00h

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar SANTA rITA DE CáSSIA realiza Chamada Pública 
Nº 05/2021 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 no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/2020, 
para habilitação e Projeto de vendas até o dia 04/11/2021 as 15:00 
horas na sede da ESCoLA ESTADuAL CEL . ANToNIo LoPES, 
localizada na rua olga Correa, s/n – Centro- Jampruca-MG ., Cep: 
39837-000, e-mail :escola.146480@educacao.mg.gov.br . Os quanti-
tativos dos gêneros alimentícios estarão disponíveis na própria escola 
onde poderão ser retirados os editais ou poderão ser solicitados pelo 
e-mail acima .

 
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 32021100902410701266.
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