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ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A CAIxA ESCoLAr PEDro roDrIGuES DE MENEZES torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
09/09/2022 às 08:30 horas o Processo licitatório 008/2022 Modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia completa 
do edital, na E .E JoAQuIM DE PAuLA FErrEIrA, localizada na 
rua Dr . Antônio Gomes Pinto Coelho n° 1600 – várzea da Palma/MG 
– CEP: 39260-000 Telefone (38) 3731-1433 - E-mail: escola .82937@
educacao .mg .gov .br até o dia 31/05/2021 às 17:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Ponto Chic e a Caixa Escolar Gonçalo dos reis 
Barbosa, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 13/02/2023, às 10:00hs, a Chamada Pública Unificada 
nº 01/2023 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do Edital completo na sede da Escola Estadual 
Professor Edilson Brandão, localizada na rua: Mestra Anália, n° 340 - 
Bairro: Centro - cidade: Ponto Chique/MG - Cep 39 .328-000 - telefone 
(38) 34500306, e-mail: escola .63495@educacao .mg .gov .br, até o dia 
10/02/2023, às 19:00hs .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS -  AGrICuLTurA FAMILIAr 

A CAIxA ESCoLAr MArIA DE LourDES MENDoNÇA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/02/2023, às 14:00 horas, Chamada Pública Unificada nº 01/2023, 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis) da Agricultura 
Familiar com recursos do PNAE e da Contrapartida Estadual . os 
interessados poderão obter informações e cópia do Edital completo 
na sede da E .E . Professora Sílvia de Alencar Zschaber, localizada na 
Avenida Brasil, 1115, Bairro São Francisco, Buritizeiro/MG – CEP: 
39280-000-000 Telefone (38) 3742-1122 - E-mail: escola .246140@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/02/2023 às 13:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS -  AGrICuLTurA FAMILIAr 

A CAIxA ESCoLAr _“JoANITA vIEIrA DA PALMA/CAIxA 
ESCOLAR VARGEM BONITA, realiza Chamada Pública Unificada 
nº 01/2023, dia 02/02/2023, às 10h00 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar,  com recursos do PNAE 
FEDErAL E ESTADuAL 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 31/01/2023, às 18:00 hs, deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de venda no 
endereço especificado da Escola Estadual “Afonso Arinos” localizada 
na rua Antônio José Balbino no 56, Bairro: Centro, São romão-MG; 
CEP: 39 .290-000, Telefone (38)3624-1215 e-mail:escola .82767@
educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS -  AGrICuLTurA FAMILIAr 

A Caixa Escolar Coronel Aristides Batista, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/02/2023, 
às 18:00 hs, Chamada Pública Unificada nº 01/2023, para aquisição 
de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) da Agricultura 
Familiar com recursos do PNAE FEDErAL E ESTADuAL . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Coronel Aristides Batista, localizada na 
Avenida Aparício de Abreu, n° 322 - Bairro: Centro - Cidade: Ibiaí/MG 
- CEP 39 .350-000 - Telefone (38) 3746-1170, e-mail: escola .80471@ 
educacao .mg .gov .br   até o dia 06/02/2023, às 18:00hs .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS -  AGrICuLTurA FAMILIAr 

A CAIxA ESCoLAr ProFESSorA JESuÍNA PErEIrA DoS 
SANToS, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 08/02/2023, às 13:00, Chamada Pública 01/2023 
, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do Edital completo na ESCoLA ESTADuAL CÔNEGo CLEMENTE 
LAurENS, localizada na AvENIDA ESTADoS uNIDoS n° 940 – 
JEQuITAÍ/MG – CEP:39 .370-000- Telefone:(38)3744-1647 ou pelo 
e-mail: escola .80683@educacao .mg .gov .br, até o dia 07/02/2022 às 
17:00 horas .

16 cm -12 1737142 - 1

SrE/uBá
rETIFICAÇÃo

A Caixa Escolar álvaro Giesta da Escola Estadual álvaro Giesta, 
para conhecimento dos interessados, retifica a publicação efetuadano 
Minas Gerais no dia 06/01/2023, coluna 01, página59 e no site da 
Secretaria de Educação onde se lê, que o processo de Chamada Pública 
Unificada 01/2022, que se realizará no dia 10/02/2022, às 10 horas, 
leia-se Processo de Chamada Pública 01/2023, que se realizará no 
dia 26/01/2023, às 15 horas, para aquisição gêneros alimentícios da 
agricultura familiar com recursos da alimentação escolar

ExTrATo DE EDITAL ALIMENTAÇÃo ESCoLAr – PNAE
A Caixa Escolar Professora Celeste Batista Da Silva da Escola Estadual 
Professor Cícero Torres Galindo, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/01/2023, às 08:00 horas, 
Processo licitatório 02/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da alimentação escolar. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo por 
e-mail, no endereço: escola.181609.financeiro@educacao.mg.gov.br 
até o dia 23/01/2022 às 12:00 horas .

A Caixa Escolar Professora Efigênia Quintão torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 30/01/23, às 10:00 
h, Processo licitatório nº 02/2023, 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 . Governador 
Clóvis Salgado, localizada na rua do Ensino n° 09 – Centro – Presidente 
Bernardes- MG – CEP:36475-000 – Telefone (32) 3538-1101, e-mail: 
escola .181421@educacao .mg .gov .br, até o dia 30/01/23, às 09:00h .
A Caixa Escolar Dulvina Ferreira dos Santos da Escola Estadual José 
Maurílio valente, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 24/01/2023, ás 12:30, processo licitatório 01/2023, 
modalidade convite para aquisição de merenda escolar com termo de 
compromisso 978847/2022 (saldo reprogramado) . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola 
Estadual José Maurílio valente, localizada na Praça Nossa Senhora das 
Dores, 200 – Distrito de Airões – Paula Cândido, através do e-mail: 
escola .181251@educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Estado 
Minas Gerais/ ubá, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar-se no dia 24/01/2023, às 09 horas, processo licitatório 
nº 01/2023, modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede do Colégio Tiradentes rua Tenente Caio xavier de Castro 
n°250, Derminas, CEP 36 .507-060, Telefone (32)-3531-1452, e-mail: 
escola .369985@educacao .mg .gov .br, até o dia 23/01/2023, às 17:00h .
A Caixa Escolar álvaro Giesta da Escola Estadual álvaro Giesta, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
24/01/2023, às 14 horas, Processo licitatório 01/2023(recurso Estadual), - 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
da alimentação escolar . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo por e-mail, no endereço:escola .181536 .
fnanceiro@educacao .mg .gov .braté o dia 24/01/2023 às 13 horas
A Caixa Escolar raymundo de Moraes Sarmento da Escola Estadual 
José Alvarez Filho, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 24/01/2023, às 09:00 horas, Processo Licitatório 
01/2023, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos da alimentação escolar . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da escola, situada na 
rua Abreu Sobrinho, 210 ou por e-mail, no endereço: escola .215384 .
financeiro@educacao.mg.gov.br até o dia 23/01/2023 às 12:00 horas.
A Caixa Escolar São Luís da Escola Estadual São Luís, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2023, 
às 10:00 horas, Processo licitatório 01/2023, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da alimentação escolar. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
por e-mail, no endereço:escola .180793@educacao .mg .gov .br até o dia 
25/01/2023 às 17:00 horas .
A CAIxA ESCoLAr DE ErváLIA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27 de Janeiro de 2023, às 
09:00 horas, Processo licitatório 01 / 2023, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da alimentação escolar. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da ESCoLA ESTADuAL ProFESSor DAvID ProCÓPIo, 
localizada à Praça Dr . Edgard de vasconcellos, s/n°, Bairro São Pedro - 
Ervália MG – CEP 36 .555-000 – Telefone (32) 3554-1169 ou por e-mail: 
escola.180891.financeiro@educação.mg.gov.br até o dia 26/01/2023, as 
17:00 horas .
A Caixa Escolar Dr . João Batista de Almeida da Escola Estadual Dr . João 
Batista de Almeida, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 23/01/2023, às 13 horas, Processo licitatório 
01-2023, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos da alimentação escolar . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo por e-mail, no endereço: 
escola.182249.financeiro@educacao.mg.gov.br até o dia 20/01/2023 às 
16 horas
A Caixa Escolar Dr . João Batista de Almeida da Escola Estadual Dr . João 
Batista de Almeida, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 23/01/2023, às 13 horas, Processo licitatório 
02-2023, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos da alimentação escolar . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo por e-mail, no endereço: 
escola.182249.financeiro@educacao.mg.gov.br até o dia 20/01/2023 às 
16 horas
A CAIxA ESCoLAr ProFESSor DAvID ABELHA da Escola 
Estadual Padre Joãozinho, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 24/01/2023, às 10:00horas, Processo 
licitatório 01/2023, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para alimentação escolar . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
própria escola no endereço rua otacílio Coutinho nº 50 Bairro Antonina 
Coelho ubá – MG e por e-mail, no endereço:escola .182001@educacao .
mg .gov .braté o dia 20/01/2023 até as 17horas .
A Caixa Escolar Padre Antônio Corrêa, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 23/01/2023, às 8:30 horas, 
Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios para beneficiar alunos com alimentação escolar TC: 
982697/2022 com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo pelo e-mail: escola .182320@
educacao .mg .gov .br . até o dia 20/01/2023 até as 12:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Souza Primo torna pública a Chamada Pública Unificada 
do Município de Astolfo Dutra, nº 01/2023, para aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar rural conforme §1º do art .14 da Lei n .º 11 .947/2009, 
resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE e Nota Técnica SEE nº 01/2021 . os interessados 
(Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 03/02/2023 até as 8 horas, na sede da E .E . Professor Souza Primo, 
localizada à rua João Leonardo da Silveira nº 192, telefone (32)3451-
1336, e-mail:escola .180742@educacao .mg .gov .br . outras informações e 
cópia do edital completo na sede da Escola, no endereço e e-mail, acima 
citados, até o dia 03/02/2023, às 13h .

A CAIxA ESCoLAr ProFESSor BIoLKINo DE ANDrADE, de 
Divinésia, da E .E . Prof . Biolkino de Andrade torna público a Chamada 
Pública nº 01/2023 para aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar rural, conforme 
§1º do art . 14 da Lei nº 11 .947/2009, resoluções do FNDE relativas ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Nota Técnica 
SEE/DIPC nº 05/2022 . os interessados (Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 02/02/2023 às 09:00 , na sede 
da EE . Prof . Biolkino de Andrade localizada a Av . Dias Paes nº 30, 
telefone (32)3535-1196 e-mail: escola .180807@educacao .mg .gov .
br . outras informações e cópia do edital completo no endereço acima 
citado, até o dia 1º/02/23, de 8h às 21h .
A Caixa Escolar Coronel Joaquim Martins, de Guidoval, da Escola 
Estadual Coronel Joaquim Martins, torna pública a Chamada Pública 
nº 01/2023, para aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar rural conforme §1º 
do art .14 da Lei n .º 11 .947/2009, resoluções do FNDE relativas ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Nota Técnica 
SEE/DIPC nº 05/2022 . os interessados (Grupos Formais, informais 
ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de venda até 02/02/2023, às 08:00 horas, 
na sede da EE Coronel Joaquim Martins, localizada à rua vereador 
João Cesar Mattos,46 – Nossa Senhora de Fatima . outras informações 
e cópia do edital completo no endereço acima citado ou pelo email 
escola .181102@educacao .mg .gov .br, até o dia 02/02/2023, às 16:00h . 

32 cm -12 1736872 - 1

 SrE – SETE LAGoAS
 ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 

uNIFICADA - AGrICuLTurA FAMILIAr - 
EDITAL: Nº 001/2023 - PrESENCIAL

As Caixas, Escolar visconde do rio das velhas, Escolar D . Hermelita 
Soares Horta, Escolar Bento Gonçalves, Escolar Bairro do Cruzeiro, 
Escolar Waldemar Pezzini e Caixa Escolar Felícia Fernandes Campos 
realiza Chamada Pública Unificada nº 001/2023 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Unificada, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão 
apresentar a documentação prevista artigo 36 da resolução FNDE 
nº06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 03/02/2023 
às 09 horas, nas Escolas Estaduais: visconde do rio das velhas, 
Matozinhos, Av . Caio Martins 87, Centro, Matozinhos MG, CEP 
35 .720 .000 (31) 98873-8699, e-mail: escola .141216@educacao .mg .gov .
br, E .E . Hermelita Soares Horta, Matozinhos, e-mail: escola .141259@
educacao .mg .gov .br; E .E . Bento Gonçalves, Matozinhos, e-mail: 
escola .141194@educacao .mg .gov .br; E .E . Professora vitiza octaviano 
viana, Matozinhos, e-mail: escola .141186@eduacacao .mg .gov .
br; E .E . Waldemar Pezzini, Matozinhos, e-mail: escola .310646@
educacao .mg .gov .br; E .E . Felícia Fernandes Campos, Mocambeiro, 
escola .141275@educacao .mg .gov .br .

5 cm -12 1736855 - 1

SrE – DIAMANTINA
 ExTrAToS DE EDITAIS PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA
A Caixa Escolar Padre Emiliano torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 20/01/2023 às 09:00 horas, 
Processo Licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida Estadual. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Professora odília Cândida de Sousa, localizada rua 
Principal, s/n, Povoado de Pau D’olinho, distrito de Lagoa Grande, 
CEP: 39 .650-000, Telefone (33) 37641381, Município: Minas Novas 
- MG, e-mail: escola .24449@educacao .mg .gov .br até o dia 20/01/2023 
às 12:00 horas .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar vila dos Anjos torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/02/2023 às 08:00 horas, 
Processo Licitatório nº 01/2023, Modalidade tomada de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida 
Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Augusto Barbosa, localizada na rua Eduardo 
Ferreira de Souza, n° 411 - Centro - CEP: 39 .685-000, Município: 
Angelândia - MG, e-mail: escola .23345@educacao .mg .gov .br até às 
12:00 h do dia 31/01/2023 .

6 cm -12 1737077 - 1

SrE MoNTE CArMELo
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar Santa Maria Goretti torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/01/2023 às 10:00hrs, 
Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar 
Contrapartida . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Santa Maria Goretti localizada na 
Praça José Miranda, s/n – romaria - MG – CEP 38520- 000 – Telefone 
(34) 3848-1124 e-mail: escola .200689@educacao .mg .gov .br até o dia 
27/01/2023 às 08h00min .

A Caixa Escolar Santa Maria Goretti torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 27/01/2023 às 10h30min, 
Processo licitatório nº 02/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar- PNAE. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Santa Maria Goretti localizada na Praça José Miranda, 
s/n – romaria - MG – CEP 38520-000 – Telefone (34) 3848-1124 
e-mail: escola .200689@educacao .mg .gov .br até o dia 27/01/2022 às 
08h00min .

5 cm -12 1737014 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
 ExTrATo DE EDITAL Nº01/2023 ProCESSo DE 
INSCrIÇÃo CADASTro DE rESErvA ENSINo 

MÉDIo EM TEMPo INTEGrAL – EMTI  . 
A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, torna público o Processo de 
Inscrição para formar cadastro reserva para atuar no Ensino Médio 
em Tempo Integral – EMTI, na função de Professor de Educação 
Básica (PEB) dos Itinerários Formativos e Atividades Integradoras 
nos Cursos Técnicos: Agronegócio, Desenvolvimento de Sistemas, 
Eletroeletrônica, Informática, Mecânica e Química, ofertados na Escola 
Sandoval Soares de Azevedo da Fundação Helena Antipoff, localizada 
na Av . São Paulo nº 3996 Bairro vila rosário Ibirité – MG .
 Período de Inscrição: Das 09h do dia 12/01/2023 até às 09h do dia 
16/01/2023 . Site para inscrição: www .fha .mg .gov .br Informações: Tel .: 
(31)3521-9529 Edital na íntegra acesse: www .fha .mg .gov .br 

 Ibirité, 11 de Janeiro de 2023 
 vicente Tarley Ferreira Alves

 Presidente da Fundação Helena Antipoff
4 cm -12 1736691 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

 rETIFICAÇÃo TErMo ADITIvo DE 
CoNTrATo ADMINISTrATIvo

 Retificação de Termo Aditivo, publicado em 10/01/2023. onde se lê: 
Termo Aditivo . Parte: BIANor GoNCALvES CoELHo JuNIor . 
objeto: ampliação do contrato temporário a partir de 06/01/2023 até 
06/01/2024 . Leia-se: Termo Aditivo . Parte: BIANor GoNCALvES 
CoELHo JuNIor . objeto: prorrogação do contrato temporário a 
partir de 06/01/2023 até 05/01/2024 .

2 cm -12 1736707 - 1

 CoNTrATo ADMINISTrATIvo
 Contrato Parte: LIvIA roDrIGuES DE oLIvEIrA . objeto: 
prestação de serviços de Técnico Universitário, na Unidade Acadêmica 
de Leopoldina, Edital Processo Seletivo Simplificado UEMG nº 
02/2022, Vaga TUNIV 37. Vigência: 11.01.2023 a 10.01.2024.

1 cm -12 1736709 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

 ExTrATo DE CoNTrAToS
Extrato do Contrato nº 9371349/2023 de Fornecimento, Processo SEI
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9332653/2022 de 
Fornecimento, Processo SEI n° 2310.01.0002784/2022-72, firmado 
entre a uNIMoNTES/HuCF e o fornecedor 13 .743 .953/0001-91 - v . 
Z . Mercearia Panorama Ii Ltda -Me, Processo nº 2311076 000040/2022, 
Pregão eletrônico . objeto: aquisição de Hortifrutigranjeiros . Acréscimo 
no percentual de 21,67% . valor do acréscimo r$ 64 .592,72 . valor total: 
r$ 362 .590,53 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .41
80 .0001 .339030 .08 .0 .10 .1 . Assinatura: 12/01/2023 . Signatários: pela 
contratada Zilmar Ladeia Dos Santos valença pela contratante Priscilla 
Izabella Fonseca Barros de Menezes .

3 cm -12 1736693 - 1

ExTrATo DE CoNTrAToS
Extrato do Contrato nº 9371349/2023 de Fornecimento, Processo 
SEI n° 2310.01.0018037/2022-06, firmado entre a UNIMONTES/
HuCF e o fornecedor 29 .543 .707/0001-26 - Andre Materiais de 
Construção Eireli, Processo de compra nº 2311076 000527/2022, 
Pregão eletrônico . objeto: Aquisição De Consumo De Deposito Para 
o Hospital universitário Clemente De Faria - HuCF . valor total: 
R$ 201.986,75. Vigência: 12 meses, de 12/01/2023 a 12/01/2024. 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .33903
0 .22 .0 .10 .1; 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .339030 .19 .0 .10 .1; 2311 .12 .
302 .048 .4180 .0001 .339030 .20 .0 .10 .1; 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .3
39030 .23 .0 .10 .1 . Assinatura: 11/01/2023 . Signatários: pela contratada 
André Luís Lopes Felício, pela contratante Priscilla Izabella Fonseca 
Barros de Menezes .

3 cm -12 1736802 - 1

Leve seu filho à 
Unidade Básica de 
Saúde mais próxima 
e atualize o cartão 
de vacinação dele.

Deixe as 
doenças 
do passado 
no passado.

CHEGA DE DISSE ME DISSE.

VACINA PROTEGE.
ESSA É A VERDADE.

Saiba mais em: 
www.saude.mg.gov.br/vacinamaisminas

 
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 3202301122309140138.
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