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A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/07/2021, às 
09:00 horas, Processo licitatório nº 010/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/
Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo exclusivamente através do e-mail: esco-
la.56588@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/07/2021, as 17h30.
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/07/2021, às 
09:30 horas, Processo licitatório nº 011/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/
Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo exclusivamente através do e-mail: esco-
la.56588@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/07/2021, as 17h30.
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” realiza Chamada Pública nº 
006/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10/08/2021, as 17h30, exclusivamente através do e-mail: 
escola.56588@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” realiza Chamada Pública nº 
007/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10/08/2021, as 17h30, exclusivamente através do e-mail: 
escola.56588@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Major João de Souza Neto realiza Chamada Pública 
nº 03 / 2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10 /08 /2021, as 9 horas, exclusivamente através do e-mail: 
escola.56758.financeiro@educacao.mg.gov.br , Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Major João de Souza Neto realiza Chamada Pública 
nº 02 / 2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10 /08 /2021, as 9 horas, exclusivamente através do e-mail: 
escola.56758.financeiro@educacao.mg.gov.br , Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade realiza Chamada Pública 
nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10/08/2021, as 16:00 horas, exclusivamente através do 
e-mail: escola.55981@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 /07 
/2021, às 9:00 horas, Processo licitatório nº 05/2021 Modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE/Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo exclusivamente através do 
e-mail: escola.55981@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/07/2021, às 
16:00 horas .
A Caixa Escolar Emilio Moura realiza Chamada Pública nº 07 / 
2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10 /08 /2021, as 9 horas, exclusivamente através do e-mail: 
escola.55832.financeiro@educacao.mg.gov.br , Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Presidente Juscelino Kubitschek torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/07/2021, 
às 11:00 horas, Processo licitatório nº 005/2021, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto exclusivamente através do e-mail: escola.55093@educacao.
mg.gov.br/cxescolarjk@gmail.com. até o dia 29/07/2021, às 11 hs.
A Caixa Escolar Presidente Juscelino Kubitschek realiza Chamada 
Pública nº 004/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos 
formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 36 da resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 11/08/2021, as 10 hrs, exclusivamente através 
do e-mail: escola.55093@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dr . Itajiba Eiras torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10 de agosto de 2021, às 
13:00horas, Processo licitatório nº 07/2021, modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimenta-
ção Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE Professora Maria 
Vitorino de Souza, localizada na Rua Pedro Paschoal de Melo n° 
286 – Centro– CEP 37 .615-000 – Telefone (35) 3437-1105, e-mail: 
escola.54771@educacao.mg.gov.br até o dia 10/08/2021, às 14h00.
A Caixa Escolar Bueno Brandão realiza Chamada Pública nº 
04/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 11/08/2021, as 11:00h, exclusivamente através do e-mail: 
escola.55891@educacao.mg.gov.br , Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Bueno Brandão torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/07/2021 às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida Esta-
dual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo exclusivamente através do e-mail: escola.55891@educa-
cao .mg .gov .br , até o dia 28/07/2021 às 17:00 horas .
A Caixa Escolar Bueno Brandão realiza Chamada Pública nº 
03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 11/08/2021, as 11:00h, exclusivamente através do e-mail: 
escola.55891@educacao.mg.gov.br , Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade realiza Chamada Pública 
nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 

Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 10/08/2021, as 16:00 horas, exclusivamente através do 
e-mail: escola.55981@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 /07 
/2021, às 9:00 horas, Processo licitatório nº 05/2021 Modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE/Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo exclusivamente através do 
e-mail: escola.55981@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/07/2021, às 
16:00 horas .
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ExTrATo DE EDITAL PArA LICITAÇÃo - CoNvITE 
– AQuISIÇÃo DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS 

– rECurSo FEDErAL E ESTADuAL 
A Caixa Escolar Professor Antônio Fernandes Pinto realiza Lici-
tação - Convite 02/2021 para Aquisição Gêneros Alimentícios a 
compor os Kit’s 1 e 2 da Alimentação Escolar, oferecido aos alunos 
durante o rEAMP . os envelopes Contendo Documentos para Habi-
litação e a Proposta devem ser entregues até o dia 21/07/2021 ás 
17h . A abertura dos envelopes será no dia 22/07/2021, às 09:00 h, na 
Escola Estadual Professor Antônio Fernandes Pinto, localizada na 
Avenida Dom Joaquim Silvério, nº 178, Bairro: Centro, Cidade: rio 
Piracicaba – MG, CEP: 35 .940- 000 . Telefone (31) 9 9807 – 4693 .
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S .r .E . DE CoroNEL FABrICIANo
ExTrAToS DE EDITAIS - ALIMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “GErMANA GoNÇALvES FErrEIrA” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/07/21, às 9:00 horas, processo licitatório nº 08/2021, modalidade 
“Convite”, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE FEDErAL . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da E .E . “Prudente de Morais”, 
localizada na rua Santa Tereza, 43, Centro, MESQuITA-MG, CEP 
35.116-000, Telefone (33) 3251-1353, e-mail: escola.191418@edu-
cacao .mg .gv .br até o dia 27/07/21, às 8:00 horas .
A Caixa Escolar “GErMANA GoNÇALvES FErrEIrA” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 27/07/21, às 9:00 horas, processo licitatório nº 09/2021, modali-
dade “Convite”, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do CoNTrAPArTIDA ESTADuAL . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . 
“Prudente de Morais”, localizada na rua Santa Tereza, 43, Cen-
tro, MESQuITA-MG, CEP 35 .116-000, Telefone (33) 3251-1353, 
e-mail: escola.191418@educacao.mg.gv.br até o dia 27/07/21, às 
08:00 horas .
A Caixa Escolar “GErMANA GoNÇALvES FErrEIrA” realiza 
Chamada Pública nº 07/2021 para aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar, do empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para a alimentação escolar . os fornecedores individuais, grupos 
formais e grupos informais interessados deverão apresentar o pro-
jeto de venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º 
da resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 05/08/21 às 08:00 horas, 
na sede da E .E . “Prudente de Morais”, localizada na rua Santa 
Tereza, n° 43, Centro, MESQUITA - MG, CEP: 35.116.000, Tele-
fone (33) 3251 -1353, e-mail: escola.191418@educacao.mg.gov.br. 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar “CoNSELHo CoMuNITárIo PoLIvA-
LENTE” torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 03/08/2021, às 8:30 horas, processo licitatório 
nº 03/2021, modalidade “Convite”, para aquisição de gêneros ali-
mentícios não perecíveis com recursos do PNAE/Federal e Contra-
partida Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . “Professora Ana Letro Staacks”, 
localizada na Av . Senador Milton Campos, nº 01, Bairro Quitandi-
nha, TIMÓTEo - MG, CEP 35 .180-058, Telefone (31) 3849-5354, 
e-mail: escola.191531@ educacao.mg.gov.br até o dia 02/08/2021 
às 17:00 horas .
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ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Prefeito José Franco de Gouveia torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de julho 
de 2021, às 9:00 horas, Processo Licitatório nº 10/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE e da Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo pelo Telefone (34) 9-9661-
6504 ou e-mail: escola.196720@educacao.mg.gov.br.
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SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo 
uNAÍ - AvISo DE CHAMADA PÚBLICA . 

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermé-
dio da Superintendência regional de Ensino de unaí, torna pública 
a Chamada Pública N .º 01/2021, para aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar . os interessados deverão entregar os 
envelopes de habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, 
via correios até às 17:00 do dia 05/08/2021, ou pessoalmente no iní-
cio da sessão da Chamada Pública às 10:00 horas do dia 06/08/2021, 
que será realizada na sede da Superintendência regional de Ensino 
de unaí, na rua Nossa Senhora do Carmo, n .º 362, bairro Centro, 
unaí-MG, CEP 38 .610-034 . uma cópia do Edital poderá ser obtida 
nos sites www .compras .mg .gov .br e seecompras .educacao .mg .gov .
br . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone: 
(38) 3677-9526, ou e-mail sre.unai.compras@educacao.mg.gov.br.
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SrE CArATINGA - ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA– AGrICuLTurA FAMILIAr/LICITAÇÃo

A Caixa Escolar Celina rezende villela, do Município de IPABA/
MG, Distrito vale verde,rua 33, no121, realizará Chamada Pública 
no 05/2021, 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 apre-
sentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE 
no 06/20, para habilitação e Projeto de venda até o dia 09/08/2021, 
exclusivamente no e-mail: escola.19909@educacao.mg.gov.br. Mais 
informações pelo telefone (031) 86320303 ou (33)988247833 .
A Caixa Escolar Celina rezende villela, do Município de IPABA/
MG, Distrito Vale Verde, rua 33, n° 121, realizará Chamada Pública 
no 06/2021, 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 apre-
sentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE 
no 06/20, para habilitação e Projeto de venda até o dia 09/02/2021, 
exclusivamente no e-mail:escola.19909@educacao.mg.gov.br. Mais 
informações pelo telefone (031) 86320303 ou (33)988247833 .
A Caixa Escolar Celina rezende villela, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 09/08/2021, às 10h . 
Processo licitatório no 04/2021, Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo por meio ele-
trônico: e-mail: escola.19909@educacao.mg.gov.br, e informações 
pelo Telefone (031)71020303 . os documentos devem ser enviados 
por e-mail no formato PDF até o dia 06/08/2021, às 17h:00 .

A Caixa Escolar Celina rezende villela, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/08/2021, às 
10h:30min . Processo licitatório no 05/2021, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
por meio eletrônico: e-mail: escola.19909@educacao.mg.gov.br, e 
informações pelo Telefone (031)71020303 . os documentos devem 
ser enviados por e-mail no formato PDF até o dia 06/08/2021, às 
17h:00 .
A Caixa Escolar Miguel de Souza rezende, do Município de Cara-
tinga, realizará Chamada Pública no 03/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista no artigo 36 da resolução CD/FNDE no 06/2020, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, exclusivamente no 
e-mail: escola.19364@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (33)988999975 .
A Caixa Escolar Miguel de Souza rezende, do Município de Cara-
tinga, realizará Chamada Pública no 04/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista no artigo 36 da resolução CD/FNDE no 06/2020, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, exclusivamente no 
e-mail: escola.19364@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (33)988999975 .
A Caixa Escolar Maria Auxiliadora Siqueira Ferreira, do Município 
de Inhapim, realizará Chamada Pública nº 03/2021 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 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 05 /08/2021 até as 10: 00, exclusivamente no 
e-mail: escola.20541@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 999829779 .
A Caixa Escolar Maria Auxiliadora Siqueira Ferreira, do Município 
de Inhapim, realizará Chamada Pública nº 04/2021 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 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 05 /08/2021 até as 10: 30, exclusivamente no 
e-mail: escola.20541@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 999829779 . 
A Caixa Escolar da Escola Estadual de revés do Belém CNPJ 
22 .701 .403/0001-09, do Município de Bom Jesus do Galho, reali-
zará Chamada Pública nº 04/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 05/08/2021, as 12:00, exclusivamente no endereço des-
crito: Avenida dos Eucaliptos n° 100 Bairro Revés do Belém Muni-
cípio de Bom Jesus do Galho . Mais informações pelo e-mail: esco-
la.213314@educacao.mg.gov.br telefone (031) 99510-8515.
A Caixa Escolar da Escola Estadual de revés do Belém CNPJ 
22 .701 .403/0001-09, do Município de Bom Jesus do Galho, reali-
zará Chamada Pública nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 05/08/2021, as 12:00, exclusivamente no endereço des-
crito: Avenida dos Eucaliptos n° 100 Bairro Revés do Belém Muni-
cípio de Bom Jesus do Galho . Mais informações pelo e-mail: esco-
la.213314@educacao.mg.gov.br telefone (031) 99510-8515.
A Caixa Escolar Irmã Hilda Pereira, do Município de Inhapim, rea-
lizará Chamada Pública nº 04/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 13/08/2021, presencialmente na escola à Avenida áurea 
Maria Chaves, 431, Bairro das Flores, Inhapim/MG, CEP; 35330-
000 .
A Caixa Escolar Irmã Hilda Pereira, do Município de Inhapim, rea-
lizará Chamada Pública nº 05/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 13/08/2021, presencialmente na escola à Avenida áurea 
Maria Chaves, 431, Bairro das Flores, Inhapim/MG, CEP; 35330-
000 .
A Caixa Escolar Myrian Das Dores ramos Guimarães, do Muni-
cípio de Inhapim/MG, realizará Chamada Pública nº 04/2021 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 docu-
mentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 06/08/2021, exclusivamente 
no e-mail: escola.20427@educacao.mg.gov.br. Mais informações 
pelo telefone (33) 3315-1790 .
A Caixa Escolar Myrian Das Dores ramos Guimarães, do Muni-
cípio de Inhapim/MG, realizará Chamada Pública 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 docu-
mentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 06/08/2021, exclusivamente 
no e-mail: escola.20427@educacao.mg.gov.br. Mais informações 
pelo telefone (33) 3315-1790 .
A Caixa Escolar Maria Cecília de Moura, do Município de Ipanema, 
realizará Chamada Pública nº 03/2021 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 05/08/2021, exclusivamente no e-mail: escola.310581@
educacao .mg .gov .br . Mais informações pelo telefone (033) 3314-
2621 .
A Caixa Escolar Maria Cecília de Moura, do Município de Ipanema, 
realizará Chamada Pública nº 04/2021 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 36 
da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 05/08/2021, exclusivamente no e-mail: escola.310581@
educacao .mg .gov .br . Mais informações pelo telefone (033) 3314-
2621 .
A Caixa Escolar Francisco Ferreira Maia realiza Chamada Pública 
nº 03/2021 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 apre-
senta a documentação prevista artigo 36 da resolução FNDE nº 
06/20, para habilitação e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, 
às 18h00, na EE Monsenhor Rocha, localizada na Rua Máxima n° 
111- Centro – CEP 35 .328-000 – Telefone (0xx33) 3326-1100, e- 
mail:escola.19747@educacao.mg.gov.br.
A Caixa Escolar Francisco Ferreira Maia realiza Chamada Pública 
nº 04/2021 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 apre-
senta a documentação prevista artigo 36 da resolução FNDE nº 
06/20, para habilitação e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, 
às 18h00, na EE Monsenhor Rocha, localizada na Rua Máxima n° 
111- Centro – CEP 35 .328-000 – Telefone (0xx33) 3326-1100, 
e-mail:escola.19747@educacao.mg.gov.br.

A Caixa Escolar da Escola Estadual de Dom Cavati do Município 
de Dom Cavati, realizará Chamada Pública nº 03/2021 para Aqui-
sição 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 
prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, exclusivamente no 
e-mail: escola.20303@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 3357-1322 .
A Caixa Escolar da Escola Estadual de Dom Cavati do Município 
de Dom Cavati, realizará Chamada Pública nº 04/2021 para Aqui-
sição 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 
prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 05/08/2021, exclusivamente no 
e-mail: escola.20303@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 3357-1322 .
 A Caixa Escolar da E .E . Engenheiro Caldas, do Município de Cara-
tinga, realizará Chamada Pública nº 03/2021 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 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 05/08/2021 até as 9:00 horas, exclusivamente no 
e-mail: escola.19321@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 33213170 .
A Caixa Escolar da E .E . Engenheiro Caldas, do Município de Cara-
tinga, realizará Chamada Pública nº 04/2021 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 36 da resolução FNDE nº 06/20, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 04/08/2021 até as 9:00 horas, exclusivamente no 
e-mail:escola.19321@educacao.mg.gov.br. Mais informações pelo 
telefone (033) 33213170
A Caixa Escolar da Escola Estadual Engenheiro Caldas torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 03/08/2021 às 10:00 horas, Processo licitatório nº 06/2021 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital solicitando através do e-mail escola.19321@edu-
cacao .mg .gov .br, os documentos deverão ser enviados exclusiva-
mente para o e-mail escola.19321@educacao.mg.gov.br até dia 
03/08/2021 as 9:00 horas .
A Caixa Escolar da Escola Estadual Engenheiro Caldas torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 03/08/2021 às 10:30 horas, Processo licitatório nº 07/2021 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital solicitando através do e-mail escola.19321@edu-
cacao .mg .gov .br, os documentos deverão ser enviados exclusiva-
mente para o e-mail escola.19321@educacao.mg.gov.br até dia 
03/08/2021 as 9:00 horas .
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SrE SÃo JoÃo DEL-rEI
 ExTrAToS DE EDITAIS PArA AQuISIÇÃo

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
ExTrATo DE EDITAL: A CE ramiro de Souza Andrade realiza 
Chamada Pública Unificada nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar, recurso Federal . 
os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e Projeto de venda até o dia 16/08/2021, às 
09hs, na E .E .ramiro de Souza Andrade, localizada na rua: Aure-
liano de Souza Pinto, n°500, Centro, Ingaí/MG, CEP 37.215.000, 
telefone (35) 3824-1139, e-mail: escola.134104@educacao.mg.gov.
br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão na E .E . ramiro de 
Souza Andrade tel: (35)3824-1139, E .E . de Macuco de Minas tel: 
(35)3823-2001, E.E. Dom Delfim tel: (35)3823-1114, E.E. Cerrado 
do rosário tel: (35)3823-3099 .

ExTrATo DE EDITAL: A CE ramiro de Souza Andrade realiza 
Chamada Pública Unificada nº 04/2021 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar recurso Estadual . 
os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção para habilitação e Projeto de venda até o dia 16/08/2021, às 
09hs, na E .E .ramiro de Souza Andrade, localizada na rua: Aure-
liano de Souza Pinto, n°500, Centro, Ingaí/MG, CEP 37.215.000, 
telefone (35) 3824-1139, e-mail:escola.134104@educacao.mg.gov.
br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na E .E . 
ramiro de Souza Andrade tel: (35)3824-1139, E .E . de Macuco de 
Minas tel: (35)3823-2001, E.E. Dom Delfim tel: (35)3823-1114, 
E .E . Cerrado do rosário tel: (35)3823-3099 .

ExTrATo DE EDITAL: A CE IGNáCIo SILvA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/07/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Moda-
lidade CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos dos Termos de Compromisso 950534/2021 e 947005/2021 . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Duque de Caxias, localizada na Avenida Getúlio 
Vargas n° 208 - CEP 36213-000 – Telefone (0XX32)3353-1496, 
e-mail: escola.133973.financeiro@educacao. mg.gov.br até o dia 
26/07/2021, às 16h00 .

ExTrATo DE EDITAL: A CE octávio Leal Pacheco torna 
público para conhecimentos dos interessados que fará realizar, no 
dia 30/07/2021 às 14:00h, processo licitatório 01/2021, na moda-
lidade convite para aquisição de Gêneros alimentícios com recurso 
do Termo de Compromisso n° 947037/2021, PNAE – Fonte 36. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E . E . de Mercês de água Limpa, localizada à rua São 
vicente de Paulo, distrito de Mercês de água Limpa – Município 
de São Tiago – MG, CEP: 36 .352-000, telefone: 32 3376-8107, 
e-mail: escola.134872@educacao.mg.gov.br até as 12 horas do dia 
30/07/2021 .

ExTrATo DE EDITAL: A CE octávio Leal Pacheco torna 
público para conhecimentos dos interessados que fará realizar, no 
dia 30/07/2021 às 15h, processo licitatório 02/2021, na modali-
dade convite para aquisição de Gêneros alimentícios com recurso 
do PNAE Fonte 21, Termo de Compromisso n° 950566/2021. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E . E . de Mercês de água Limpa, localizada à rua São 
vicente de Paulo, distrito de Mercês de água Limpa – Município 
de São Tiago – MG, CEP: 36 .352-000, telefone: 32 3376-8107, 
e-mail: escola.134872@educacao.mg.gov.br até as 12 horas do dia 
30/07/2021 .

ExTrATo DE EDITAL: As CE’s Júlio Bueno, Benjamim Gui-
marães, Antônio Carlos de Carvalho e Maurício Zákhia realizam 
Chamada Pública Unificada nº 03/2021 dia 10/08/2021 às 9:00 h 
fazendo uso de recurso Federal para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 10/08/2021, às 8:00 h, na EE Profes-
sor Júlio Bueno, localizada na Rua Sete de Setembro, n° 159, Ibi-
turuna/MG, CEP 37 .223-000 – Telefone (35) 3844-1104, e-mail: 
escola.134007@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet:http://agricul-
turafamiliar .educacao .mg .gov .br .

 
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 3202107160012230155.
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