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AvISo DE rESuLtADo DE CrEDENCIAMENto
rEF .: CrEDENCIAMENto Por CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021 Considerando a Portaria nº 4/2021, a Superintendência regional de Ensino 
de unaí torna público o resultado do Credenciamento da Chamada Pública nº 01/2021, para aquisição de café torrado e moído, da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃo CNPJ CrEDENCIADoS
1 06 .238 .484/0001-98 Cooperativa dos Agric . Familiares de Poço Fundo e região Ltda .
2 21 .577 .523/0001-75 Prado Cafés Especiais Ltda .

unaí, 16 de agosto de 2021 .
4 cm -17 1519911 - 1

ESCoLA EStADuAL FELICIA FErNANDES CAMPoS, localizada 
na rua Domingos Gomes Ferreira, nº 254, Distrito de Mocambeiro, na 
cidade de Matozinhos - MG, CEP-35 .720-000, telefone (31)3712-8069 
ou por e-mail, no endereço: escola.141275@educacao.mg.gov.br até o 
dia 23/08/2021 às 16:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL 004/2021 PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – KItS MErENDA 

ESCoLAr - PNAE PrESENCIAL
A Caixa Felícia Fernandes Campos torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 24/08/2021, às 15:00 horas, 
Processo licitatório nº 004/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital na sede da ESCoLA 
EStADuAL FELICIA FErNANDES CAMPoS, localizada na rua 
Domingos Gomes Ferreira, nº 254, Distrito de Mocambeiro, na cidade 
de Matozinhos - MG- CEP 35 .720-000- telefone (31) 3712-8069, 
e-mail: escola.141275@educacao.mg.gov.br até o dia 23/08/2021 às 
16:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL 003/2021 PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENtÍCIoS

A Caixa Escolar visconde do rio das velhas realiza processo licitatório 
do EDItAL nº003/2021, no dia 25/08/2021, às 14 horas, para Aquisição 
de GÊNEroS ALIMENtÍCIoS PErECÍvEIS E NÃo PErECÍvEIS, 
com recursos destinados a Merenda Escolar Estadual e ou Federal . 
Modalidade convite . os interessados deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de venda, e obter informações e cópia do edital completo no 
endereço da E . E . visconde do rio das velhas, localizada na Avenida 
Caio Martins, n° 87 – Centro – Matozinhos - MG - CEP 35720-000 – 
Telefone (031) 98873-8699, e-mail: escola.141216@educacao.mg.gov.
br do dia 18/08/2021 ao dia 24/08/2021 de 08:00 às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar da Escola Estadual no Bairro Morro vermelho torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
01/09/2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos das 
fontes 36 Federal e 21 Estadual . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E . E . Bernardo valada-
res de vasconcellos, localizada na Avenida José Sérvulo Soalheiro, n° 
2585 – Nova Cidade, Sete Lagoas, MG - CEP 35702-314 – telefone 
(031) 3774-6223, e-mail: escola.141925@educacao.mg.gov.br. Até o 
dia 31/08/2021, até às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Professor Paulo Campos Guimarães torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021 às 
9:00 horas, 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 por meio do ende-
reço de e-mail: escola.231762.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da 
E . E . Paulo Campos Guimarães, localizada na rua Geraldo Gonçalves 
da Silva, n° 77 – CEP 35640 .000 – telefone 37 3523-2133 até o dia 
24/08/2021, às 16:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
- AGrICuLturA FAMILIAr INDIvIDuAL

A Caixa Escolar Emílio de vasconcelos Costa, realiza Chamada Pública 
Individual nº 03/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais 
e informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 09/09/2021 às 10:00 horas, na E . E . Emílio de vasconcelos Costa, 
localizada na rua Quintino Bocaiúva, nº 331, CEP: 35 .700-053 – tele-
fone: (31) 3773-9908/3771-2362, email: escola.141682.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – PNAE / CoNtrAPArtIDA .

A Caixa Escolar Emílio de vasconcelos Costa torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/08/2021, 
às 10:00 horas, na sala de reuniões da E . E . Emílio de vasconcelos 
Costa, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio 
do endereço de e-mail: escola.141682.caixaescolar@educacao.mg.gov.
br, da E . E . Emílio de vasconcelos Costa, localizada na rua Quintino 
Bocaiuva, 331, Centro – CEP 35700-053 – telefone (031) 3771-2362 
ou 3773-9908 até o dia 25/08/2021, às 13:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar ProFESSor ALCY CoELHo DA SILvA GALvÃo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 26/08/2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021 . Moda-
lidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
por meio do endereço de e-mail: escola.141615.caixaescolar@educa-
cao .mg .gov .br da E . E . CESEC DE SEtE LAGoAS, localizada na Av . 
Prefeito Alberto Moura, n° 267 – bairro Nova Cidade – CEP 35702-272 
– telefone (0xx31) 3773-7016, até o dia 26/08/2021, às 13:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLturA FAMILIAr (PrESENCIAL)

A Caixa Escolar Francisco Sales realiza Chamada Pública nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE 
nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 09/09/2021 
às 10:00 horas, na E . E . “Francisco Sales”, localizada na rua Antônio 
Dias Magalhães, n° 41 – centro – Capim Branco/MG - CEP 35730000 
– Telefone (031) 3713-1068, e-mail: escola.140481.caixaescolar@edu-
cacao .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLturA FAMILIAr (PrESENCIAL)

A Caixa Escolar Francisco Sales 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 fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE 
nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/09/2021 
às 10:00 horas, na E . E . “Francisco Sales”, localizada na rua Antônio 
Dias Magalhães n° 41 – centro – Capim Branco/MG - CEP 35730000 
– Telefone (031) 3713-1068, e-mail: escola.140481.caixaescolar@edu-
cacao .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLturA FAMILIAr (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Professor Paulo Campos Guimarães realiza Chamada 
Pública nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e 
informais deverão apresentar “exclusivamente por e-mail” a documen-
tação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/2020, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 08/09/21, às 14:00 horas, na E . 
E . Paulo Campos Guimarães, localizada à rua Geraldo Gonçalves da 
Silva, n° 77 – Pompéu - MG – CEP 35640-000 – telefone 37 3523-
2133 ; e-mail: escola.231762.caixaescolar@educacao.mg.gov.br

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Francisco Sales torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021, às 10:00 horas, 
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 por meio do endereço de e-mail: 
escola.140481.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da E. E. “Francisco 
Sales”, localizada na rua Antônio Dias Magalhães, n° 41 – centro – 
Capim Branco/MG - CEP 35730000 – telefone (031) 3713-1068 até o 
dia 26/08/2021, às 12:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Francisco Sales torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30/08/2021, 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 por meio do endereço de e-mail: 
escola.140481.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da E. E. “Francisco 
Sales”, localizada na rua Antônio Dias Magalhães, n° 41 – centro – 
Capim Branco/MG - CEP 35730000 – telefone (031) 3713-1068 até o 
dia 27/08/2021, às 12:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar MArCELo CECÉ vASCoNCELoS DE oLIvEIrA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 26/08/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 06/2021, Moda-
lidade CoNvItE para aquisição de gêneros alimentícios Perecíveis e 
Não Perecíveis com recursos do PNAE/CoNtrAPArtIDA . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital por meio do ende-
reço de e-mail: escola.213675.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da E. 
E . JÚLIo CESAr rEIS oLIvEIrA, localizada na Praça JK, n° 110 
– Bairro JK – CEP 35702-193 - telefone (31) 99493 2765, até o dia 
25/08/2021, às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Jose ribeiro da Silva torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021 às 12:00 
horas, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade Carta Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital por meio do ende-
reço de e-mail: escola.140376.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da E. 
E . oscar Artur Guimarães, localizada na rua Martins da Costa, n° 157 
– CEP 35 .733-000 – telefone (031) 3718-5119 até o dia 24/08/2021, 
às 13:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA (vIrtuAL)

A Caixa Escolar ProF . CÂNDIDo AZErDo torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/08/2021, 
às 14:00 horas, Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio 
do endereço de e-mail: escola.141844.caixaescolar@educacao.mg.gov.
br da E . E . ProFESSor CÂNDIDo AZErEDo, localizada na rua 
Goiás, n° 1 .120 – bairro Boa vista – CEP 35700-085 telefone (0xx31) 
3771-3514, até o dia 26/08/2021, às 12:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – PNAE (PrESENCIAL)

A Caixa Escolar Bento Gonçalves torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021, às 14:00 horas, 
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 na sede da E . E . Bento Gonçalves, 
localizada na Avenida Bento Gonçalves, n° 142 – CEP 35 .720 .000 – 
Telefone (31) 3712-2469, e-mail: escola.141194.caixaescolar@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 27/08/2021, às 13:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GENEroS ALIMENtICIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Clotilde Americana Avelar torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021, às 14:00 
horas, 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 por meio do ende-
reço de e-mail: escola.141933.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da 
E . E . Professora Elza Moreira Lopes, localizada na rua das Papou-
las, n° 200 – CEP 35 .701-385 – telefone (031) 3772 .8287 até o dia 
27/08/2021 às 10:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS PErECÍvEIS (CArNES)– FNDE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Doutor Afonso viana torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 01/09/2021, às 7:00 
horas, Processo Licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes) com recur-
sos do FNDE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital por meio do endereço de e-mail: escola.141593.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br da Caixa Escolar Dr . Afonso viana, localizada à 
rua Frei Eustáquio, nº 382 – bairro Nossa Senhora das Graças – Sete 
Lagoas/MG – CEP 35 .700-348 – telefone (31) 3773-2578, até o dia 
30/08/2021, às 13:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS PErECÍvEIS (HortIFrutI) – 

CoNtrAPArtIDA MErENDA EStADuAL(vIrtuAL)
A Caixa Escolar Doutor Afonso viana torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/09/2021, às 8h 15min, Pro-
cesso Licitatório nº 05/2021, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis (hortifruti) com recursos da Contrapar-
tida Merenda Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola .141593 .caixa-
escolar@educacao.mg.gov.br da Caixa Escolar Dr. Afonso Viana, loca-
lizada à rua Frei Eustáquio, nº 382 – bairro Nossa Senhora das Graças 
– Sete Lagoas/MG – CEP 35700-348 – telefone (31) 3773-2578, até o 
dia 30/08/2021, às 14:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS NÃo PErECÍvEIS – 

CoNtrAPArtIDA MErENDA EStADuAL (vIrtuAL)
A Caixa Escolar Doutor Afonso viana torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/09/2021, às 9h 
30min, Processo Licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos da Con-
trapartida Merenda Estadual . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola .141593 .
caixaescolar@educacao.mg.gov.br da Caixa Escolar Dr. Afonso Viana, 
localizada à rua Frei Eustáquio, nº 382 – bairro Nossa Senhora das 
Graças – Sete Lagoas/MG – CEP 35 .700-348 – telefone (31) 3773-
2578, até o dia 30/08/2021, às 15:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE (vIrtuAL)

A Caixa Escolar Professor rousset torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30/08/2021, às 9:00 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 por meio do endereço de e-mail: 
escola.141861.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da E. E. Professor 
rousset, localizada na rua uberlândia, n° 900 – CEP 35700-237 – 
telefone (031) (31) 3771-2424 até o dia 27/08/2021, às 16:00 horas .

SrE CoroNEL FABrICIANo
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 

ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “São Sebastião” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021-, às 18:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 03/2021, modalidade “Convite”, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar Estadual . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE “São Sebastião”, localizada na Avenida: venezuela, n° 
515, bairro: Santa Cecília, cidade: timóteo – MG, CEP 35 .182-356, 
Telefone (31) 3847-1147 e-mail: escola.191507@educacao.mg.gov.br, 
até o dia 26/08/2021-, às 18:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “São Sebastião” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021-, às 18:30 horas, 
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 
“São Sebastião”, localizada na Avenida: venezuela, n° 515, bairro: 
Santa Cecília, cidade: timóteo – MG, CEP 35 .182-356, telefone (31) 
3847-1147 e-mail: escola.191507@educacao.mg.gov.br, até o dia 
26/08/2021-, às 18:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “LEoNCIo DE ArAÚJo” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021-, às 12:00 
horas, processo licitatório nº 03/2021-, 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 “LEoNCIo DE ArAÚJo”, localizada na rua Carmem Cotta, n° 
86, (bairro) João xxIII, (Cidade) timóteo– MG, CEP 35180-360, tele-
fone (31) 3847 5067, e-mail: escola.191639@educacao.mg.gov.br até 
o dia 25/08/2021-, às 11:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Caetana América de Menezes” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021, 
às 09:30 horas, processo licitatório nº 06/2021-, modalidade “Con-
vite”, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimen-
tação Escolar Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE “Dona Caetana América de 
Menezes”, localizada na Av . Francisco rodrigues, n° 150, bairro Barra 
Alegre, Cidade Ipatinga – MG, CEP 35 .162-474, telefone (31) 3826-
1736, e-mail: caixaescolarcaetana@gmail.com até o dia 24/08/2021-, 
às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Caetana América de Menezes” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021-, 
às 09:00 horas, processo licitatório nº 07/2021-, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Dona Caetana América de Menezes”, localizada na Av . Francisco 
rodrigues, n° 150, bairro Barra Alegre, Cidade Ipatinga – MG, CEP 
35.162-474, Telefone (31) 3826-1736, e-mail: caixaescolarcaetana@
gmail .com até o dia 24/08/2021-, às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Benedita rosa do Carmo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que irá realizar no dia 09/09/2021, às 09:00 
horas, Chamada Pública Individual nº 07/2021 para aquisição de gêne-
ros alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar 
- Alimentação Estadual . os grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar documentação prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 
26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 09/09/2021, às 08:00 . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EMA-
TER de Antônio Dias e via e-mail escola.190705@educacao.mg.gov.br 
da Escola Estadual Germano Pedro de Souza, localizada na rua Joa-
quim Amâncio, 350, Distrito: Hematita, Município Antônio Dias/MG, 
CEP: 35 .178-000 – tel: (31) 3843 3046 .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Benedita rosa do Carmo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que irá realizar no dia 09/09/2021, às 10:00 
horas, Chamada Pública Individual nº 08/2021 para aquisição de gêne-
ros alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar 
- Alimentação Federal PNAE/Fonte 36 . os grupos Formais e Informais 
deverão apresentar documentação prevista no Artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 09/09/2021, às 08:00 . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EMATER de Antônio Dias e via e-mail escola.190705@educa-
cao .mg .gov .br da Escola Estadual Germano Pedro de Souza, localizada 
na rua Joaquim Amâncio, 350, Distrito: Hematita, Município Antônio 
Dias/MG, CEP: 35 .178-000 – tel: (31) 3843 3046 .

19 cm -17 1519932 - 1

SrE PoÇoS DE CALDAS
ExtrAto DE EDItAL/CHAMADA PÚBLICA/

ProCESSo LICItAtÓrIo
A Caixa Escolar Professora Dona Carmem Mourão torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/09/2021, às 
14:00 horas, Processo Licitatório nº 06/2021, 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 Professor Jose Castro de Araújo, localizada na Av Iolanda Junqueira 
de Melo n° 31 – Conjunto Habitacional – CEP 37706-179 – telefone 
(035) 3712-1074, e-mail: escola.124923@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 09/09/2021, às 17h .

3 cm -17 1519755 - 1

SrE MoNtE CArMELo
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE .
A Caixa Escolar da Escola Estadual Melo viana, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021, 
as 13 horas processo licitatório nº 11/2021, modalidade convite para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios com recurso PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da Escola Estadual Melo viana, localizada na Praça Getúlio vargas, 
140 – Centro Monte Carmelo - MG – CEP 38 .500,000– telefone (034) 
3842-2276, e-mail: escola.200638@educacao.mg.gov.br. Até o dia 
25/08/2021 as 12:30 horas .
A Caixa Escolar da Escola Estadual Melo viana, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/08/2021, as 
14:00 horas processo licitatório nº 10/2021, modalidade convite para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios com recurso da Contrapartida fonte 
21 . os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da Escola Estadual “Melo viana”, localizada na Praça 
Getúlio vargas, 140 – Centro Monte Carmelo - MG – CEP 38 .500,000– 
Telefone (034) 3842-2276, e-mail: escola.200638@educacao.mg.gov.
br . Até o dia 25/08/2021 as 13:30 horas .

A Caixa Escolar Joaquim Botelho torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25 de agosto de 2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 010/2021, 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” 
Joaquim Botelho” , localizada na rua Laércio Mendes de Sairre, n° 646 
– Bairro Centro – CEP 38550000 – telefone (034) 3841-2629, e-mail: 
escola.200395@educacao.mg.gov.br até o dia 25/08/2021, às 13:30 hs.
A Caixa Escolar Joaquim Botelho torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25 de agosto de 2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 011/2021, 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” 
Joaquim Botelho” , localizada na rua Laércio Mendes de Sairre, n° 646 
– Bairro Centro – CEP 38550000 – telefone (034) 3841-2629, e-mail: 
escola.200395@educacao.mg.gov.br até o dia 25/08/2021, às 13:30 hs.
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Dona Sindá” realiza Chamada 
Pública nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar (PNAE) os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 31/08/2021, 
às 18h00, na Escola Estadual “Dona Sindá”, localizada na rua: Alferes 
Euzébio n° 122 – Centro Monte Carmelo - MG – CEP 38 .500,000– 
Telefone (034) 3842-2734, e-mail: escola.200590@educacao.mg.gov.
br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Dona Sindá” realiza Chamada 
Pública nº 04/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar (Contrapartida) os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 1º da resolu-
ção FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
31/08/2021, às 18h00, na Escola Estadual “Dona Sindá”, localizada na 
rua: Alferes Euzébio n° 122 – Centro Monte Carmelo - MG – CEP 
38.500,000– Telefone (034) 3842-2734, e-mail: escola.200590@edu-
cacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .

13 cm -17 1519970 - 1

 ExtrAto DE EDItAL DE LICItAÇÃo PArA 
AQuISIÇÃo DE GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – 
PNAE - rECurSo FEDErAL E EStADuAL 

A Caixa Escolar SANtA MArIA torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021, às 09 horas 00 min, 
Processo Licitatório nº 05/2021, Modalidade CoNvItE para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Estadual . termo de 
Compromisso 946706/2021 e 950235/2021 . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo através do email esco-
la.103802@educacao.mg.gov.br até o dia 26/08/21, às 18h.

3 cm -17 1519724 - 1

ExtrAto DE EDItAL DE LICItAÇÃo PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar Antônio Linhares Guerra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021 as 14 
horas, Processos Licitatório 03/2021 . Modalidade Convite para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios PNAE, termo de Compromisso nrº 
946672/2021 . os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da Escola Estadual Antônio Linhares Guerra, 
localizada na rua Afonso Pena, 494, Bairro: Machado – Cidade Itabira- 
CEP 35901-014 – Telefone (031) 3834-4151, email: escola.103098@
educacao .mg .gov .br até o dia 26/08/2021 ás 18:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL DE LICItAÇÃo PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo EStADuAL 

A Caixa Escolar Antônio Linhares Guerra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/08/2021 as 14 
horas e 30 minutos, Processos Licitatório 04/2021 . Modalidade Con-
vite para aquisição de Gêneros Alimentícios recurso estadual, termo 
de Compromisso nrº 950201/2021 . os interessados poderão obter 
informações e cópia do Edital completo na sede da Escola Estadual 
Antônio Linhares Guerra, localizada na rua Afonso Pena, 494, Bairro: 
Machado – Cidade Itabira- CEP 35901-014 – telefone (031) 3834-
4151, email: escola.103098@educacao.mg.gov.br até o dia 26/08/2021 
ás 18:00 horas . 

6 cm -17 1519729 - 1

 SuPErINtENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE 
PAtoS DE MINAS- AvISo DE CHAMADA PÚBLICA .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio da 
Superintendência regional de Ensino de Patos de Minas, torna pública 
a Chamada Pública N . º 01/2021, para aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar – Café moído e torrado . os interessados 
deverão entregar os envelopes de habilitação e de proposta de venda, 
conforme Edital, via correios até às 17:00 do dia 14/09/2021, ou pes-
soalmente no início da sessão da Chamada Pública às 08:30 horas do 
dia 15/09/2021, que será realizada na ra Barão do rio Branco, 1811, 
Centro, Patos de Minas, MG, CEP 38 .700-170 . uma cópia do Edital 
poderá ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .br . Maiores infor-
mações poderão ser obtidas por meio dos telefones (34) 2106-2183 e 
2106-2184 ou e-mail: sre.patos.compras@educacao.mg.gov.br. Todos 
os participantes devem observar o uso de máscara e demais medidas 
preventivas ao CovID-19 para participarem do certame .

4 cm -17 1519723 - 1

SrE - SEtE LAGoAS
ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 

AGrICuLturA FAMILIAr EDItAL: 003/2021
A Caixa Escolar visconde do rio das velhas realiza Chamada Pública 
nº 003/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimen-
tação Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolu-
ção FNDE nº04/2015, para habilitação e Projeto de venda, no ende-
reço escola.141216@educacao.mg.gov.br e ou Av. Caio Martins nº 87, 
Bairro Centro, Matozinhos - MG, até o dia 08/09/2021, às 09:00 horas . 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL 003/2021 PArA 
AQuISIÇÃo DE GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – 
KItS MErENDA ESCoLAr - PrESENCIAL

A Caixa Felícia Fernandes Campos torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 24/08/2021, às 14:30 horas, 
Processo licitatório 003/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da alimentação escolar . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 

 
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 3202108180012590147.
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