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A Caixa Escolar Da Escola Estadual osvaldo resende torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
02/02/2023 às 09h30min, Processo Licitatório nº 01/2023 com saldo 
de os recursos Termos de Compromissos nº 982458/2022 (PNAE)), 
Modalidade CoNvITE para aquisição gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E osvaldo resende, localizada na 
Av . Sacramento, n° 154, Bairro: osvaldo rezende, CEP 38400-466, 
Uberlândia-MG, Telefone (34) 3231-6696, e-mail: escola.167479@
educacao .mg .gov .br até o dia 01/02/2023, às 17:00 horas .
A Caixa Escolar Frei Egídio Parisi torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023, às 10:00 
horas, Processo Licitatório nº 01/2023, com saldo residual do Termo de 
Compromisso nº 978668/2022 Contrapartida e Termo de compromisso 
nº 982469/2022 Federal, Modalidade Tomada de preços, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar 
Contrapartida e Federal . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Frei Egídio Parisi, localizada 
na Avenida Dr . Laerte vieira Gonçalves n° 2926 Bairro Segismundo 
Pereira, uberlândia MG, CEP:38408-176, Telefone (34)3216-1153, 
e-mail:escola.167584@educacao.mg.gov.br até o dia 02/02/2023, às 
09:00 horas .
A Caixa Escolar 13 de Maio torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 14:00 horas, os 
seguintes Processos Licitatórios: Processo no 01 dos recursos Termo 
de Compromisso n°978675/2022 (Contrapartida) e Processo no 02 
dos recursos Termo de Compromisso n°982476/2022 (Fonte 36), 
Modalidade CoNvITE para aquisição gêneros alimentícios . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E .E “13 de Maio”, localizada na rua Jataí, n° 824, Bairro: 
Aparecida, uberlândia-MG, CEP 38400-679, Telefone (34) 3236-0680, 
e-mail:escola.167657@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023, às 
18:00 horas .
A Caixa Escolar E .E . Prof . Leônidas de Castro Serra, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 
08:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2023 Termo de Compromisso 
(PNAE) 982450/2022 e nº 02/2023 Termo de Compromisso 
(Contrapartida) nº 978649/2022, MoDALIDADE CoNvITE, para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E . E . Professor Leônidas de Castro Serra, localizada na Av . 
José Fonseca e Silva,n°990, Bairro Luizote de Freitas, uberlândia-MG, 
Telefone (34) 3238-9082, e-mail: escola.167380@educacao.mg.gov.br 
até o dia 01/02/2023 às 12:00horas .
A Caixa Escolar rotary torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 14:00 horas, 
Processos Licitatórios nº003/2023 e 004/2023, Termos de Compromisso 
978665/2022 e 982466/2022 (Contrapartida/PNAE), Modalidade 
CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
rotary, localizada na rua rotary Club, n°777, Bairro Tibery, uberlândia 
MG, CEP 38405-004, Telefone (34)32136252, e-mail: escola.167550@
educacao .mg .gov .br até o dia 01/02/2023, às 17:00 horas .
A Caixa Escolar Tancredo Neves torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023 às 14:00 horas, 
os seguintes processos licitatórios: n°01/2023 com saldo de recurso 
do TC n°982482/2022 (PNAE) e nº02/2023 com recursos do TC 
nº978681/2022 (Contrapartida), Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Presidente Tancredo Neves, 
localizada na Av . Comendador Alexandrino Garcia, nº 635, Bairro 
Marta Helena, uberlândia-MG, CEP 38402-228, Telefone (34)3232-
6922,email:escola.167711@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023, 
às 17:00 horas .

A Caixa Escolar Madre Maria Blandina torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023, 
às 14:30 horas, Processo Licitatório nº 01/2023, Termo de Compromisso 
nº 978609/2022 contrapartida e Termo de Compromisso 982409/2022 
FNDE, Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios 
MErENDA SErvIDA NA ESCoLA . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Madre Maria 
Blandina, localizada na Av . Nicolau Dorázio n° 129, Bairro Industrial, 
Araguari-MG, CEP 38442-040, Telefone (34)3242-2589, e-mail: 
escola.166685@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023, às 18:00 
horas .
A Caixa Escolar Professor Ederlindo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023 às 15:30 
horas, o Processo Licitatório no 02 e 03 dos recursos Termo de 
Compromisso 982493/2022 (PNAE) e do Termo de Compromisso 
978691/2022 (Contrapartida) na Modalidade CoNvITE para aquisição 
dos gêneros alimentícios . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da E .E Professor Ederlindo Lannes 
Bernardes, localizada na Av . José Maria ribeiro, n°977, Bairro: 
Morumbi, uberlândia MG, CEP 38408-468, Telefone (34)3232-1529, 
e-mail:escola.167843@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023, às 
17:00 horas .
A Caixa Escolar Padre Damião torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº 01/2023, saldo reprogramado dos Termos 
de Compromisso n°982410/2022 e n°978610/2022 Modalidade 
CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 
com recursos do PNAE e Contrapartida . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
Padre Damião, localizada na Avenida Hugo Alessi n° 1115, Bairro 
Industrial, Araguari MG, CEP 38442-028, Telefone (34)3241-2260, 
e-mail: escola.166693@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023, às 
17:00 horas .
A Caixa Escolar José Carneiro da Cunha torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 02/02/2023, às 
12:00 horas, Processo Licitatório nº .01/2023 e o nº02/2023 modalidade 
Convite, saldo dos Termo de Compromisso nº 982417/2022 e 
978617/2022, para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis com recursos do PNAE/Contrapartida para alimentação . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Jose Carneiro da Cunha, localizada na rua das Perobas, 
456, Bairro São Sebastião, Araguari, MG, telefone (34)32425426, 
e-mail: escola.166812@educacao.mg.gov.br até o dia 01/02/2023 às 
17:00 horas .
A Caixa Escolar Segismundo Pereira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 10:00 horas, os 
seguintes Processos Licitatórios: nº 01/2023 recursos TC 982472/2022 
(PNAE) e nº 02/2023 TC 978671/2022 (Contrapartida), Modalidade 
CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E . 
E Segismundo Pereira, localizada na Avenida ortízio Borges, 1284, 
Bairro Santa Mônica, uberlândia, MG, telefone (34)3234-5968, 
e-mail: escola.167614@educacao.mg.gov.braté o dia 01/02/2023, às 
17:00 horas .
A Caixa Escolar Guiomar de Freitas Costa torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023, 
às 11:00 horas, os seguintes Processos Licitatórios: nº 01/2023 saldo 
do recurso TC 982471/2022 PNAE e n°02/2023 saldo do recurso TC 
978670/2022 Contrapartida, Modalidade CoNvITE para aquisição 
de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Jerônimo Arantes, localizada 
na rua Dos Taróis n° 60, Bairro Taiaman, uberlândia MG, CEP:38415-
069, Telefone (34)3238-4877, e-mail: escola.167606@educacao.
mg .gov .br até o dia 01/02/2023, às 18:00 horas .

A Caixa Escolar Maravilha torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/02/2023, às 11:00 horas, os 
seguintes Processos Licitatórios: nº 01/2023 saldo recurso Federal: 
TC: 982488/2022 (PNAE) e nº 02/2023, saldo do recurso Estadual: 
TC: 978687/2022, Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros 
alimentícios . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . Do BAIrro MArAvILHA, 
localizada na rua Manoel Mauricio de Araújo, n°180, Bairro 
Maravilha, uberlândia MG, CEP: 38401-464, Telefone (34)3215 .5173, 
e-mail: escola.167789@educacao.mg.gov.br até o dia 02/02/2023, às 
09:00 horas .
A Caixa Escolar Padre Mário Forestan torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023, às 14:00 horas, 
os seguintes Processos Licitatórios nº 01/2023 saldo do recurso TC nº 
982460/2022 PNAE e nº 978659/2022(Contrapartida), Modalidade 
CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Padre Mário Forestan, localizada na rua Galeno Andrade Santos n° 
159, Bairro: roosevelt, uberlândia, Mg, CEP 38401-058, Telefone 
(34)3215-2564, e-mail:escola.167495@educacao.mg.gov.br até o dia 
01/02/2023, às 17:00 horas .]
A Caixa Escolar Ignácio Paes Leme torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia de 02/02/2023, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº 01/2023, Termo de Compromisso n°982441/2022 
PNAE saldo reprogramado e TC n°978640/2022 Contrapartida saldo 
reprogramado, Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis, perecíveis que a agricultura familiar não 
atende demanda, interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Ignácio Paes Leme, localizada na rua 
Carmo Gifoni, n° 1067, Bairro Martins, uberlândia MG,CEP 38400-
358, Telefone (34)3253-1294, e-mail: escola.167291@educacao.
mg .gov .br até o dia 01/02/2023, até às 17:00 horas .
A Caixa Escolar uberlândia da EE de uberlândia 1 2 Graus torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia de 02/02/2023, às 09h30min ., os seguintes Processos Licitatórios 
nº01/2023 e 02/2023 dos recursos Termos de Compromissos nº 
982480/2022 (PNAE) e do termo de compromisso nº 978679/2022 
(Contrapartida), Modalidade CoNvITE para aquisição gêneros 
alimentícios . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E de uberlândia, localizada na Praça 
Adolfo Fonseca, n°141, Bairro: Centro, CEP 38400-152, Telefone (34) 
3236-9186 ramal 24, e-mail: escola.167533.financeiro@educacao.
mg .gov .br até o dia 01/02/2023, às 12:00 horas .
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FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
 TErMo DE HoMoLoGAÇÃo

 EDITAL Nº31/2022
ProCESSo DE INSCrIÇÃo – PEB FuNÇÃo APoIo À 
CoMuNICAÇÃo, LINGuAGEM E TECNoLoGIAS ASSISITIvAS 
E NA SALA DE rECurSoS ForMAÇÃo DE CADASTro DE 
RESERVA - QUADRO DE MAGISTÉRIO   A CHEFE DE GABINETE 
DA FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 22 .257, de 27 de 
julho de 2016 e Decreto nº 47 .906, de 02 de abril de 2020, regida pela 
Portaria 10/FHA/2023; e
CoNSIDErANDo o Edital supramencionado, torna público a 
Classificação final do Processo de Inscrição, formação de cadastro 
reserva para atuar como Professor de Educação Básica na função de 
Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistivas e na Sala 
de recursos na Escola Sandoval Soares de Azevedo da Fundação 
Helena Antipoff, localizada na Av . São Paulo nº 3996 Bairro vila 

Rosário Ibirité – MG, e HOMOLOGA a referida Classificação, nos 
termos da listagem publicada no site Institucional . http://www .fha .
mg .gov .br/sites/default/files/documentos/edital_31_-_relatorio_
resultado_entrevista_-_retificado_pos_recurso.pdf. Publique-se para 
que produza seus efeitos legais e jurídicos .

 Ibirité, 20 de Janeiro de 2023 
 Graziela Paz de Paula

 Chefe de Gabinete 

ExTrATo DE EDITAL Nº05/2023 ProCESSo DE INSCrIÇÃo 
CADASTRO DE RESERVA QUADRO ADMINISTRATIVO 

A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, torna público o Processo 
de Inscrição para contratação temporária ao exercício da função 
de Analista Educacional – ANE para atuar na ASSESSorIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL do Quadro Administrativo na Fundação 
Helena tipoff – FHA, localizada na Av . São Paulo n .3996, Bairro vila 
rosário, Ibirité – MG .
Período de Inscrição: Das 10hs do dia 20/01/2023 até às 09hs do dia 
26/01/2023 . Site para inscrição: www .fha .mg .gov .br Informações: Tel .: 
(31)3521-9500 Edital na íntegra acesse: www .fha .mg .gov .br 

Ibirité, 20 de Janeiro de 2023 
Graziela Paz de Paula

Chefe de Gabinete 
9 cm -20 1740288 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG
CoNTrATo ADMINISTrATIvo

Contrato Parte: FErNANDA CASSIA GuIDASTrE . objeto: 
prestação de serviços de Analista universitário, na unidade Acadêmica 
de Frutal, Edital Processo Seletivo Simplificado UEMG nº 09/2022, 
vaga ANu 83 . vigência: 19 .01 .2023 a 18 .01 .2024 .

1 cm -20 1740322 - 1

 ExTrAToS DE INSTruMENToS JurÍDICoS
 Extrato do Contrato nº 05/2023, Portal de Compras nº 9371978 . SEI nº 
2350 .01 .0009734/2021-66 . Pregão Eletrônico2351030 000044/2022, 
lotes 01 e 02 . Partes: uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS – uEMG e SAvEr SErvICoS TECNICoS E CoMErCIo 
LTDA . objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em 
Microscópio, Estereomicroscópio, Espectômetro de Absorção Atômica 
e Fotômetro de Chama para as unidades acadêmicas de Passos e ubá da 
uEMG . valor anual estimado: r$ . 55 .500,00 . Dotação orçamentária: 
2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .3390 .39 .21  .0 .10 .1 . Data da Assinatura: 
20/01/2023 .

3 cm -20 1740293 - 1

 ExTrAToS DE INSTruMENToS JurÍDICoS
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2022 – Portal de Compras 
nº 9319144 . Processo SEI nº 2350 .01 .0013344/2021-81 . Partes: 
uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS GErAIS - uEMG e 
AGILENT TECHNoLoGIES BrASIL LTDA . objeto: Prorrogação 
do prazo de vigência para a execução do contrato, por mais 60 
(sessenta) dias, a partir de 21 de janeiro de 2023 . valor do Contrato: r$ 
1 .915 .000,00 . Assinatura: 20 .01 .2023 .

2 cm -20 1740304 - 1

 
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 3202301210129240179.
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