
Minas Gerais  diário do executivo quinta-feira, 17 de Junho de 2021 – 33 
ExtrAto DE tErMoS ADItIvoS Do HoSPItAL 
MAtErNIDADE oDEtE vALADArES/FHEMIG

Espécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 9210182/2018  objeto: 
Supressão do contrato em 6,60 % o equivalente a r$ 127 .217,82 e 
acréscimo de aproximadamente 49,37 % no valor de R$ 951.009,28;  
valor: r$ 823 .791,46 (total estimado) Número do Processo: 
0516013 704/2017Modalidade: PrEL . Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4177 .0001 objeto de gasto: 4490-5107 e 5113 F 10 .1
Data de Assinatura: 14/06/2021

2 cm -16 1493950 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Do HoSPItAL 
INStItuto rAuL SoArES/FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ IRS e a empresa AACP 
Servico Ambiental Eireli objeto: Prestação de Serviços de Lim-
peza e Desinfecção de Caixas D’água e reservatórios do IrS . valor: 
6 .900,00 (total estimado) vigência: 12 meses Número do Processo: 
0508022 - 13/2021 Modalidade: PrEL . Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4175 .0001, objeto de gasto: 339039-61 F 10 .1 Data 
de Assinatura: 15/06/2021

2 cm -16 1493725 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Do HoSPItAL 
INStItuto rAuL SoArES/FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ IRS e a empresa AACP 
Servico Ambiental Eireli objeto: Prestação de Serviços de Lim-
peza e Desinfecção de Caixas D’água e reservatórios do IrS . valor: 
6 .900,00 (total estimado) vigência: 12 meses Número do Processo: 
0508022 - 13/2021 Modalidade: PrEL . Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4175 .0001, objeto de gasto: 339039-61 F 10 .1 Data 
de Assinatura: 15/06/2021

2 cm -16 1493728 - 1

ExtrAto DIvuLGAÇÃo Do rESuLtADo 
DA 2ª EtAPA – ENtrEvIStAS

o Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torna público o resultado da 2ª Etapa – Entrevistas do 
Processo Seletivo Simplificado nº 35/2021 do Hospital Regional Antô-
nio Dias – HrAD . o resultado estará disponível no sítio eletrônico da 
FHEMIG – www .fhemig .mg .gov .br, no dia 17/06/2021 à partir das 
17h00m .

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas (DIGEPE)

3 cm -16 1493837 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Do HoSPItAL 
rEGIoNAL ANtÔNIo DIAS/FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/HRAD e a empresa 
MEtoDo SYStEM CoMErCIo DE EQuIPAMENtoS PArA 
tELECoMuNICACoES E SErvICoS LtDA . objeto: prestação 
de serviços em Solução de Circuito Fechado de televisão (CFtv) 
baseado na tecnologia IP, compreendendo alocação de Equipamen-
tose Software compatíveis com a solução atual e com garantia on-
site pelo período de48 (quarenta e oito) meses, incluindo instalação, 
treinamento, manutenção preventiva e corretiva, além de adaptação 
de infraestrutura física, configuração, suporte técnico e provimento 
do cabeamento estruturado para o Hospital regional Antônio Dias/
HrAD/FHEMIG valor: r$ 477 .000,00 (total estimado)  vigência: 48 
(quarenta e oito) meses a partir da publicação .  Número do Processo: 
0518005 060/2020; Modalidade: Pregão Eletrônico Dotação Orça-
mentária: 2271 .10 .302 .045 .4177-0001  objetos de gasto: 339039-19 e 
339040-02, F 10 .1 Data de Assinatura: 11/06/2021 .

4 cm -16 1494100 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE DE ALMENArA 

ExtrAto DE PuBLICAÇÃo DE EDItAL/CHAMADA PÚBLICA 
A Caixa Escolar Laurindo Silva realiza Chamada Pública nº 01/2021 
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 edital, item 3 - habilitação e item 4 - Projeto de venda, até o 
dia 07/07/2021, às 17h, na E . E . João dos Santos Amaral, localizada na 
rua Aleixo Martins, nº 03 . Bandeira-MG . CEP 39 .917-000 . telefone 
(33) 3728-1132, e-mail:escola.184632@educacao.mg.gov.br.

3 cm -16 1493654 - 1

SrE PoÇoS DE CALDAS
ExtrAto DE EDItAL/CHAMADA PÚBLICA/

ProCESSo LICItAtÓrIo
A Caixa Escolar rui Barbosa torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 13h30min, Pro-
cesso 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 na sede da EE rui Bar-
bosa, localizada na rua Francisco Capobianco N°170 – Centro – CEP 
37730-000 – Telefone (035)3743-1216, e-mail: escola.124303.finan-
ceiro@educacao.mg.gov.br até o dia 22/06/2021 às 11h30min.

3 cm -16 1493808 - 1

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Paula Frassinetti torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 23 de junho de 2021, às 13 horas 
e 30 minutos, Processo licitatório nº 06/2021, 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 Paula Frassinetti, localizada na Avenida Alferes Manoel Caetano 
do Nascimento n° 555 – vila Helena – CEP 37 .950-000 – telefone 
(0XX35) 3531-3945, e-mail: escola.137928@educacao.mg.gov.br até 
o dia 22/06/2021, às 18hs .

3 cm -16 1493880 - 1

SrE MoNtES CLAroS
NotIFICAÇÃo

A SrE Montes Claros comunica que oExtratode Edital para Chamada 
Pública 02/2021, e Chamada Pública 03/2021 - Agricultura Familiar 
da Caixa Escolar Gentil Dias, publicação: 1489779-1, do dia 08 de 
junho de 2021, terça-feirapágina 30 e 31, tornam-se SEM EFEIto por 
motivo pedido de cancelamento de Chamadas Públicas Individuais, e 
aguardo de Chamada Pública Coletiva .

ExtrAto DE EDItAL PArA LICItAÇÃo Nº 05 
– E .E . MAJor JoSE ELIAS trINDADE

A Caixa Escolar MEStrA JuLIA BArBoSA torna Público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de junho 
de 2021, às 9hs, Processo licitatório nº 05/2021 . Modalidade convite 
para aquisição de gênero alimentício com recursos do Contrapartida 
estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da E .E . Major José Elias trindade, localizada na 
Praça Dr . José Carlos de Lima nº 771 –Centro – CEP: 39340000 –tele-
fone (38) 32281444,e-mail: escola.79901@educacao.mg.gov.br até o 
dia 24/06/2021 às 8hs .

4 cm -16 1493967 - 1

AvISo DE CHAMADA PÚBLICA
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através da uni-
dade administrativa Superintendência regional de Ensino de Pará de 
Minas, torna pública a CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021, para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (café torrado 
e moído) . os interessados deverão entregar os envelopes de habilita-
ção e de proposta de venda, conforme Edital, via correios ou entregues 
na sede da SrE, mediante protocolo, até 17:00 do dia 12/07/2021, ou 
pessoalmente no início da sessão da Chamada Pública às 10:00 do dia 
13/07/2021, que será realizada no endereço: Avenida Presidente var-
gas, 1 .231, Senador valadares, Pará de Minas/MG, CEP: 35 .661-000, 
atendendo a todos os protocolos sanitários relativos à contaminação 

por SArS Covid-19 . A cópia do Edital poderá ser obtida no endereço 
eletrônico: www .compras .mg .gov .br . Informações e esclarecimen-
tos poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: eduardo .
sousa@educacao.mg.gov.br.

4 cm -16 1493966 - 1

SrE MurIAÉ
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar FrANCISCo otoNI DE PAuLA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 23/06/2021, 
às 09:30 horas, Processo licitatório nº 03/2021, 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 E .E . Artur Bernardes, na rua Antônio José de Andrade, nº 20, Bairro 
Centro – Palma/MG – CEP 36 .750-000 – telefone (32) 3446-1344, 
e-mail: escola.99015@educacao.mg.gov.br, até o dia 23/06/2021, às 
08:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar FrANCISCo otoNI DE PAuLA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 23/06/2021, 
às 10:30 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 completo na 
sede da E .E . Artur Bernardes– na rua Antônio José de Andrade, nº 20, 
Bairro Centro – Palma/MG – CEP 36 .750-000 – telefone (32) 3446-
1344, e-mail: escola.99015@educacao.mg.gov.br, até o dia 23/06/2021, 
às 10:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar ProFESSorA CoLuMBA tEIxEIrA E SILvA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 23 de junho de 2021, às 09:30 horas, Processo licitatório nº 02/2021, 
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 . Silveira Brum, localizada na Av . Presi-
dente Arthur Bernardes, n° 14, Centro – Muriaé/MG – CEP 36 .880-005 
– Telefone (32) 3721-3069, e-mail: escola.98744@educacao.mg.gov.
br, até o dia 23/06/2021, às 09:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar ProFESSorA ÍrIS PINto MorCErF torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
23/06/2021, às 10 horas, Processo Licitatório nº 01/2021, 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 . Américo Lopes, localizada na rua do Catete, Nº 01, 
Catete - Eugenópolis/MG, CEP 36 .855-000 - telefone (32) 3724-1154, 
e-mail: escola.97811@educacao.mg.gov.br, até o dia
21/06/2021 de 07 horas às 18 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA

A Caixa Escolar ProFESSorA ÍrIS PINto MorCErF torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
23/06/2021, às 10 horas, Processo Licitatório nº 02/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da CoN-
trAPArtIDA . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E . E . Américo Lopes, localizada na rua do 
Catete, Nº 01, Catete - Eugenópolis/MG, CEP 36 .855-000 - telefone 
(32) 3724-1154, e-mail: escola.97811@educacao.mg.gov.br, até o dia 
21/06/2021 de 07 horas às 18 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar SIMEÃo FErES torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 23 de junho de 2021, às 10:00 
horas, Processos licitatórios nº 01/2021, Modalidade Convite merenda 
federal e merenda estadual para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . Professor Mário Macedo, localizada 
na rua Itagiba de oliveira, S\N, CEP 36 .884-056 – telefone (32) 3722-
3895, e-mail: escola.98698.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 
23/06/2021, às 09:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar DAS CLASSES ANExAS À E .E . Dr . oLAvo toS-
tES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar no dia 23 de Junho de 2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 
02/2021, 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 . Dr . olavo tostes, localizada 
na rua Dr . Marcus tarcísio s/nº - Muriaé/MG, CEP: 36 .884-100, tele-
fone (32) 3722-2921, e-mail: escola.98540@educacao.mg.gov.br até o 
dia 22/06/2021, às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar DAS CLASSES ANExAS À E .E . Dr . oLAvo toS-
tES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 23 de Junho de 2021, às 11:00 horas, Processo licitatório nº 
03/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Dr . olavo tostes, localizada 
na rua Dr . Marcus tarcísio s/nº - Muriaé/MG, CEP: 36 .884-100 tele-
fone (32) 3722-2921, e-mail: escola.98540@educacao.mg.gov.br até o 
dia 22/06/2021, às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar rIBEIrÃo vErMELHo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 04/2021, 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 . João teixeira Siqueira, localizada na rua Alberto Cerqueira, 
s/n – Distrito de vermelho - Muriaé/MG, CEP 36 .892-500 – telefone 
(32) 3711-5172, e-mail: escola.98981@educacao.mg.gov.br. Até o dia 
24/06/2021, às 10:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar rIBEIrÃo vErMELHo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE Contrapartida do 
Estado . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . João teixeira Siqueira, localizada na rua 
Alberto Cerqueira, s/n – Distrito de vermelho - Muriaé/MG, CEP 
36.892-500 – Telefone (32) 3711-5172, e-mail: escola.98981@educa-
cao .mg .gov .br . Até o dia 24/06/2021, às 10:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar roSA MIoSotIS EStEvES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de junho 
2021, às 11:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E . João Alves Bittencourt Sobrinho, localizada na 
Praça Aristides Braga s/n° – Muriaé/MG – CEP 36 .892 .000 – telefone 
(32) 3723-7192, e-mail: escola.98868@educacao.mg.gov.br, até o dia 
24/06/2021, às 10:00 horas .
ExtrAto DE EDItAL PArA oBrAS (ACIMA DE r$ 500 .000,00)
A Caixa Escolar DoLorES BArroSo HENrIQuES torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
08/07/2021, às 09:30 horas, Processo Licitatório nº 05/2021, Modali-
dade tomada de Preço para contratação de pessoa jurídica para exe-
cução de obras de ampliação e/ou reforma de prédio escolar . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da Escola Estadual Coronel Francisco Gama, localizada na rua Padre 
Teófilo de Souza nº78, Bairro Centro, Laranjal/MG, CEP 36.760-000 - 
Telefone (32) 3424.1418, e-mail: escola.98060.financeiro@educacao.
mg .gov .br . Até o dia 07/07/2021, às 12:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar PADrE ALFrEDo KoBAL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de junho 
de 2021, às 08:30 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Padre Alfredo kobal, localizada na rua Miguel Gon-
çalves s/n°– Centro – Miradouro/MG, CEP 36 .893-000 – telefone 
(32) 3753-1077, e-mail: escola.98434@educacao.mg.gov.br, até o dia 
23/06/2021, às 17 horas .

31 cm -16 1493959 - 1

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr . Arlindo Silveira Filho, realiza Chamada Pública nº 
03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 20/07/2021, às 14h, na E .E .Dr . Arlindo Sil-
veira Filho, localizada na Praça: Dr . Augusto valadão, n° 550 – CEP: 
37.130-227 – Telefone (35) 3291-1425, e-mail: escola.170780@educa-
cao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Dr . Arlindo Silveira Filho torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de /07/2021, às 
14horas, Processo licitatório nº03/2021, 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 Dr . 
Arlindo Silveira Filho, localizada naPraça: Dr . Augusto valadão, 550 - 
Centro – Alfenas – MG -CEP 37 .130-227 – telefone (35) 3291-1425, 
e-mail: escola.170780@educacao.mg.gov.br até o dia19/07/2021, às 13 
h e 30min .

5 cm -16 1493941 - 1

SrE-CArANGoLA
ExtrAto PArA CoNvItE – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar Pedro de oliveira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021 as 13:00horas, 
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 na sede da Escola Esta-
dual Pedro de oliveira, localizada a rua João Lopes de oliveira, 463, 
Distrito de Ponte Alta de Minas - Carangola - MG, telefone (32) 3549-
0081, e-mail escola.97241@educacao.mg.gov.br, até o dia 25/06/2021, 
às 12:40 horas .
A Caixa Escolar Pedro de oliveira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021 as 14:30horas, 
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 completo na sede da Escola Esta-
dual Pedro de oliveira, localizada a rua João Lopes de oliveira, 463, 
Distrito de Ponte Alta de Minas - Carangola - MG, telefone (32) 3549-
0081, e-mail escola.97241@educacao.mg.gov.br, até o dia 25/06/2021, 
às 12:40 horas .
A Caixa Escolar Geni De Souza trannin, torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 09h, 
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 Escola Esta-
dual Marly De Castro Lima, localizada na Barra Do taquaracu, s/nº, 
município de Divino, MG, CEP 36 .820-000, telefone(32) 99977-1522, 
e-mail: escola.97519@educacao.mg.gov.br. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo no endereço da escola 
estadual ou no endereço de e-mail, acima citados, até o dia 25/06/2021, 
às 09h .
A Caixa Escolar Geni De Souza trannin, torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 09h, 
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 Escola Esta-
dual Marly De Castro Lima, localizada na Barra Do taquaracu, s/nº, 
município de Divino, MG, CEP 36 .820-000, telefone(32) 99977-1522, 
e-mail: escola.97519@educacao.mg.gov.br. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo no endereço da escola 
estadual ou no endereço de e-mail, acima citados, até o dia 25/06/2021, 
às 09h .
A Caixa Escolar José De Souza Gomes, torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 09h, 
Processo licitatório nº 001/2021, 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 vereador José De Souza Gomes, localizada na rua Princi-
pal, s/nº, Distrito de Bom Jesus do Divino, município de Divino, MG, 
CEP 36.820-000, Telefone (32) 3743-3231, e-mail: escola.97632@edu-
cacao .mg .gov .br . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo no endereço da escola estadual ou no endereço de 
e-mail, acima citados, até o dia 25/06/2021, às 09h .
A Caixa Escolar José De Souza Gomes, torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 09h, 
Processo licitatório nº 002/2021, 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 vereador José De Souza Gomes, localizada na rua Princi-
pal, s/nº, Distrito de Bom Jesus do Divino, município de Divino, MG, 
CEP 36.820-000, Telefone (32) 3743-3231, e-mail: escola.97632@edu-
cacao .mg .gov .br . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo no endereço da escola estadual ou no endereço de 
e-mail, acima citados, até o dia 25/06/2021, às 09h .

14 cm -16 1494033 - 1

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE 

A Caixa Escolar MoNSENHor torrES torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 001/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos EStADuAL e FEDE-
rAL . os interessados poderão obter informações e cópia do edital por 
meio do endereço de e-mail: escola.104051@educacao.mg.gov.br da 
EE Desembargador Moreira dos Santos, localizada na rua Henriqueta 
rubim, 12, Centro, São Gonçalo do rio Abaixo – CEP 35935-000 . 
telefone (31)3833-5150 até o dia 23/06/2021 ás 16:00 .

3 cm -16 1494081 - 1

39ª SuPErINtENDÊNCIA rEGIoNAL 
DE ENSINo DE uBErABA

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar São Sebastião torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, as 09:00 hs, Processo 
Licitatório nº 005/2021, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso do PNAE vinculador Federal . os interessados 
deverão apresentar a documentação prevista em seu regulamento Pró-
prio de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Professor 
Antônio da Silva, localizada na Avenida São Luís, nº 195 Bairro centro 
- São Sebastião do Pontal Cidade: Carneirinho - MG – CEP 38 .292-000 
– Telefone (034) 3455-1154 ou 34-9971-2019, e-mail: escola.159301@
educacao .mg .gov .br até o dia 24/06/2021, às 15 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Escola Estadual José Alexandre Miziara torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 13:00 
h, Processo Licitatório nº 01/2021, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso do PNAE . os interessados deve-
rão apresentar a documentação prevista em seu regulamento Próprio 
de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021, e obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
José Alexandre Miziara, localizada na rua Mantura Japur nº 66, Jar-
dim Acapulco, Cidade: Conceição das Alagoas - MG – CEP 38 .120-
000 – telefone (034) 3321-3305, e-mail: escola .158674, até o dia 
23/06/2021, às 17:00h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar João Kopke torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/07/2021, as 16:00 h, Processo 
Licitatório nº 005/2021, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso do PNAE . os interessados deverão apresentar 
a documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da 
Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE . João Kopke, localizada na Av: 
Emiliano Corrêa nº 121- Bairro vila Arruda Cidade: Fronteira - MG 
– CEP 38.230-000 – Telefone (034) 3428-2565, e-mail: eejkopke@
yahoo .com .br até o dia 02/07/2021, às 12:00 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Conceição das Alagoas torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 8:00, 
Processo Licitatório nº 01/2021, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso destinados para beneficiar alunos 
com alimentação escolar . os interessados deverão apresentar a docu-
mentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa 
Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Herculégio Antônio Borges, locali-
zada na rua Pedro Lima Chagas, nº 450 Bairro Centro Cidade: Concei-
ção das Alagoas - MG – CEP 38120-000 – telefone (034) 3321-1356, 
e-mail: escola.316041@educacao.mg.gov.br até o dia 23/06/2021, às 
17:00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Henrique Kruger torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/07/2021, as 18:30 hs, Processo 
Licitatório nº 03/2021, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso do PNAE . os interessados deverão apresentar 
a documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da 
Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Henrique Kruger, localizada 
na rua João Caetano Primo n . º 31 – Bairro Conjunto Alfredo Freire – 
Cidade: uberaba/MG – CEP: 38056-190 - telefone (034) 3316-2670, 
até o dia 30/06/2021 às 18 horas

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Francisco Cândido Xavier torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, as 10:00 
hs, Processo Licitatório nº 04/2021, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso do PNAE . os interessados deve-
rão apresentar a documentação prevista em seu regulamento Próprio 
de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Francisco Cân-
dido xavier, localizada na rua Francisco Chagas de Assis, nº 25 Bairro 
Residencial Cândida Borges Cidade: Uberaba - MG – CEP 38.057-546 
– Telefone (034) 3311-2300, e-mail: financeiro.franciscoxavier2010@
gmail .com até o dia 23/06/2021, às 18 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA

A Caixa Escolar Francisco Cândido Xavier torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, as 10:30 
hs, Processo Licitatório nº 05/2021, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso do Contrapartida . os interessados 
deverão apresentar a documentação prevista em seu regulamento Pró-
prio de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Francisco 
Cândido Xavier, localizada na Rua Francisco Chagas de Assis, nº 25 
Bairro Residencial Cândida Borges Cidade: Uberaba - MG – CEP 
38.057-546 – Telefone (034) 3311-2300, e-mail: financeiro.francisco-
xavier2010@gmail.com até o dia 23/06/2021, às 18 h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar Henrique Kruger torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/07/2021, as 18:00 hs, Processo 
Licitatório nº 04/2021, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso do Contrapartida Estadual . os interessados 
deverão apresentar a documentação prevista em seu regulamento Pró-
prio de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 .E 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Henrique 
Kruger, localizada na rua João Caetano Primo n . º 31 – Bairro Con-
junto Alfredo Freire – Cidade: uberaba/MG – CEP: 38056-190 - tele-
fone (034) 3316-2670, até o dia 30/06/2021 às 18 horas

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar Conceição das Alagoas torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 10:00, 
Processo Licitatório nº 02/2021, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recurso destinados para beneficiar alunos 
com alimentação escolar . os interessados deverão apresentar a docu-
mentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa 
Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Herculégio Antônio Borges, locali-
zada na rua Pedro Lima Chagas, nº 450 Bairro Centro Cidade: Concei-
ção das Alagoas - MG – CEP 38120-000 – telefone (034) 3321-1356, 
e-mail: escola.316041@educacao.mg.gov.br até o dia 23/06/2021, às 
17:00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA

A Caixa Escolar João Kopke torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/07/2021, as 15:00 h, Processo 
Licitatório nº 006/2021, modalidade convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recurso da CoNtrAPArtIDA EStADuAL . os 
interessados deverão apresentar a documentação prevista em seu regu-
lamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 
01/2021 .E obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE . João Kopke, localizada na Av: Emiliano Corrêa nº 121- Bairro vila 
Arruda Cidade: Fronteira - MG – CEP 38 .230-000 – telefone (034) 
3428-2565, e-mail: eejkopke@yahoo.com.br até o dia 02/07/2021, às 
12:00 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Escola Estadual José Alexandre Miziara torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 14:00 
h, Processo Licitatório nº 02/2021, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso do CoNtrAPArtIDA EStA-
DuAL . os interessados deverão apresentar a documentação prevista 
em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e Nota téc-
nica SEE nº 01/2021, e obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual José Alexandre Miziara, localizada na rua 
Mantura Japur nº 66, Jardim Acapulco, Cidade: Conceição das Alagoas 
- MG – CEP 38 .120-000 – telefone (034) 3321-3305, e-mail: esco-
la .158674, até o dia 23/06/2021, às 17:00h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar São Sebastião torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, as 09:00 hs, Processo 
Licitatório nº 006/2021, modalidade convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recurso do CoNtrAPArtIDA EStADuAL . os 
interessados deverão apresentar a documentação prevista em seu regu-
lamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE nº 
01/2021 .E obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Professor Antônio da Silva, localizada na Avenida São Luís, nº 195 
Bairro centro - São Sebastião do Pontal Cidade: Carneirinho - MG – 
CEP 38 .292-000 – telefone (034) 3455-1154 ou 34-9971-2019, e-mail: 
escola.159301@educacao.mg.gov.br até o dia 24/06/2021, às 15 h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA

A Caixa Escolar da Escola Estadual Lauriston Souza torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, 
as 09:00 hs, Processo Licitatório nº 04/2021, modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recurso da Contrapartida Esta-
dual . os interessados deverão apresentar a documentação prevista em 
seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e Nota téc-
nica SEE nº 01/2021 .E obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Lauriston Souza, localizada na rua castro Alves, nº 860 
Bairro Estudantil Cidade: Frutal - MG – CEP 38206 .024 – telefone 
(034)3421-9275, e-mail: escola.158909@educacao.mg.gov.br até o dia 
17/06/2021, às 17h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – PNAE E CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar Serve Bem odilon de Freitas torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08/07/2021, 
as 13:00 hs, Processo Licitatório nº -03/2021, modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recurso do PNAE e CoNtrA-
PArtIDA EStADuAL . os interessados deverão apresentar a docu-
mentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa 
Escolar e Nota técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E . Nossa Senhora de Lourdes, localizada 
na rua rio Bonito, nº 632 Bairro Centro Cidade: Iturama- MG – CEP 
38280-000 – telefone (034) 34110305 /(34)999623495, e-mail: esco-
la.159182@educacao.mg.gov.br até o dia 07/07/2021 às 18:00h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – PNAE E CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Escola Estadual Miguel Laterza torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 8:00 h, Pro-
cesso Licitatório nº 03/2021, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recurso do PNAE e CoNtrAPArtIDA 
EStADuAL . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar 

 
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 3202106170032300133.


