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A Caixa Escolar Carlos Trivellato torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2023, às 12:30 
horas, Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Carlos Trivellato, localizada na rua Francisco 
Abrantes Fortuna, 62, Santo Antônio, CEP: 35 .430-323, Ponte 
Nova/MG, telefone: (31) 3881-2806, e-mail escola.128929@
educacao.mg.gov.br, até o dia 15/02/2023 às 17:00 horas.
A Caixa Escolar Carlos Trivellato torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2023, às 13:30 
horas, 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 EE Carlos Trivellato, localizada na rua Francisco 
Abrantes Fortuna, 62, Santo Antônio, CEP: 35 .430-323, Ponte 
Nova/MG, telefone: (31) 3881-2806, e-mail escola.128929@
educacao.mg.gov.br, até o dia 15/02/2023 às 17:00 horas.

4 cm -09 1748162 - 1

EDITAIS DE LICITAÇÃo
SrE DE uBErLÂNDIA

A Caixa Escolar Azália Araújo Nascimento torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
17/02/2023, às 15:00 horas, os seguintes Processos Licitatórios: 
nº 01/2023 saldo recurso TC 982429/2022 (PNAE) e nº 02/2023 
TC 978628/2022 (Contrapartida), Modalidade CoNvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Clertan 
Moreira do Vale, localizada na Av. Juscelino Kubitscheck n°96, 
Bairro Paineiras, uberlândia –MG, CEP 38480-000, Telefone 
(34)3281-2074, e-mail: escola167169@educacao.mg.gov.br até o 
dia 14/02/2023, às 17:00 horas.

A Caixa Escolar Honório Guimarães torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 
17/02/2023, às 14:00 horas, Processo Licitatório no 03/2023, 
Termos de Compromissos n° 982439/2022 (Federal) Edital no 
04/2023 e o Termo de Compromisso n° 978638/2022 (Estadual), 
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 Honório Guimarães, 
localizada na Rua Carajás n° 993, Bairro Lídice, Uberlândia MG, 
CEP 38400-076, Telefone (34)3236-3224, e-mail:escola.167274@
educacao.mg.gov.br até o dia 16/02/2023 às 17:00 horas.

A Caixa Escolar Centro Estadual de Educação Continuada de 
uberlândia torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 23/02/2023, às 17:00 horas, Processos 
Licitatórios nº 01/2023, e n°02/2023 recursos TC 982492/2022 
(PNAE) e TC 979697/2022 (Contrapartida), Modalidade 
CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, 
carnes e pães doce e sal . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede do Centro Estadual de Educação 
Continuada de Uberlândia - CESEC, localizada na Rua Prata, n°649, 
Bairro Aparecida, CEP 38400-622, uberlândia MG, Telefone (34) 
3213-0070/ (34) 99877-6404, e mail:escola.167835@educacao.
mg.gov.br até o dia 17/02/2023, às 17:00 horas.

A Caixa Escolar Custódio Pereira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2023, às 14:00 
horas, os seguintes Processos Licitatórios: n°01/2023 saldo 
recurso TC 982434/2022 (PNAE) e n°02/2023 TC 978633/2022 
(Contrapartida), Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros 
alimentícios . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Custódio da Costa Pereira, 
localizada na Rua José Agostinho n°420, Bairro Custódio Pereira, 
CEP 38405-196, uberlândia MG, Telefone (034)3232-9271, 
e-mail:escola.167223@educacao.mg.gov.br até o dia 17/02/2023 
às 13:00 horas.

A Caixa Escolar rotary torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/02/2023, às 14:00 horas, 
Processos Licitatórios nº 003/2023 e nº 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, 
777, Bairro Tibery, uberlândia MG, CEP 38405-004, Telefone 
(34) 3213-6252, e-mail: escola.167550@educacao.mg.gov.br até 
o dia 16/02/2023, às 17:00 horas.

12 cm -09 1748205 - 1

SrE CoNSELEIro LAFAIEITE
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar Luiz de Mello vianna Sobrinho torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2023 
às 16:00 horas, Processo licitatório nº 04/2023, Modalidade convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
no e-mail da E . E Luiz de Mello vianna Sobrinho localizada na 
Avenida Santa Matilde n° 885 – Bairro Santa Matilde – CEP 
36.405.133 – Telefone (031) 3762 4069. E-mail: escola.193755@
educacao.mg.gov.br até o dia 15/02/2023 às 16:00hs.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS rECurSoS ESTADuAIS 

A Caixa Escolar Pacifico Vieira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 15 de /02/2023, às 
14:00h__, Processo licitatório nº 03/2023, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estaduais . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Pacifico Vieira, localizada na Rua Honorina Baeta, 
n° 40 – Bairro São Sebastião – CEP 36406-014 – Telefone (31) 
3761-1706, e-mail: escola.193780@educacao.mg.gov.br. até o dia 
15/02/2023, às 10:00h.

5 cm -09 1748304 - 1

SrE PoÇoS DE CALDAS
ExTrATo DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA/

ProCESSo LICITATÓrIo
A Caixa Escolar Dona Cotinha torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/03/2023, às 08:00 
horas, Processo Licitatório nº 008/2023, Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do 
QESE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Dona Cotinha, localizada na Praça Antonio 
Carlos do Nascimento n° 33 – Conceição da Aparecida/MG – CEP 
37148-000 – Telefone (035) 3564-1248, e-mail: escola.124346@
educacao.mg.gov.br, até o dia 28/02/2023, às 17hs.
A Caixa Escolar Dona Cotinha torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/03/2023, às 10:00 
horas, Processo Licitatório nº 009/2023, Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos do 
QESE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Dona Cotinha, localizada na Praça Antonio 
Carlos do Nascimento n° 33 – Conceição da Aparecida/MG – CEP 
37148-000 – Telefone (035) 3564-1248, e-mail: escola.124346@
educacao.mg.gov.br, até o dia 28/02/2023, às 17hs.

5 cm -09 1748018 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
 rDCI PrESENCIAL 02/2022 

(Construção e expansão da escola - Sistema modular pré-
fabricado) . Nova Comunicação & Convocação . Comunicamos 
que será divulgado o novo resultado da análise da Proposta de 
Preços, e convocamos os interessados p/ participarem da sessão 
de lances, a realizar-se dia 13/02/2023 às 14:30. 

regina Duarte Fernandes, 
Presidente da Comissão Especial de rDCI .

2 cm -09 1748054 - 1

ExTrATo DE EDITAL Nº11/2023 ProCESSo 
DE INSCrIÇÃo CADASTro DE rESErvA 

QuADro ADMINISTrATIvo
A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, TorNA PÚBLICo o 
Processo Seletivo Simplificado para formação de CADASTRO 
DE rESErvA DE vAGAS para futura e eventual contratação 

temporária de pessoal do Quadro Administrativo, no exercício da 
função pública de Auxiliar de Serviço de Educação Básica – ASB 
– Funções Faxina na Fundação Helena Antipoff, localizada na Av . 
São Paulo nº3 .996 Bairro vila rosário Ibirité – MG, nos termos 
dos anexos deste Edital .  Período de Inscrição:18 horas do dia 
07 de Fevereiro de 2023 até às 13 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2023 .

Ibirité, 09 de Fevereiro de 2023
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente
3 cm -09 1748282 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

ExTrATo DE INSTruMENToS JurÍDICoS
 Extrato do Contrato nº 12/2023, Portal de Compras Nº 9372079 
/2023 . SEI nº 2350 .01 .0016634/2022-03 . Pregão Eletrônico 
para registro de Preços – Planejamento n .º 108/2022  . Partes: 
uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS GErAIS - uEMG 
e a MÉToDo TELECoMuNICAÇÕES E CoMÉrCIo LTDA .  
objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de 
serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em 
Centrais Telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando 
trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de 
PABx IP virtualizado, equipamentos de interface para sistemas 
de telefonia IP (Gateway), terminais telefônicos com tecnologia 
IP, com configuração e transferência de conhecimento. Vigência: 
24 meses, a partir da publicação . valor estimado da contratação: 
r$ 906 .602,16 . Dotações orçamentárias: 2351 .12 .364 .021 .4065 .
0001 .3 .3 .90 .39 .19 .0 .10 .1/ 2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .3 .3 .90 .39 .
21 .0 .10 .1 . Data da Assinatura: 06 .02 .2023 . 

4 cm -09 1748259 - 1

 ExTrATo DE INSTruMENToS JurÍDICoS
 Extrato do Contrato nº 01/2023, Portal de Compras Nº 9369092 
/2023 . SEI nº 2350 .01 .0012860/2022-51 . Pregão Eletrônico para 
registro de Preços nº 330/2021  . Partes: uNIvErSIDADE Do 
ESTADo DE MINAS GErAIS - uEMG e a rT AMBIENTAL 
EIrELI  . objeto: Prestação de serviços de reparos preventivos e 
corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização 
de edificações e demais instalações da CONTRATANTE, 
contemplando o fornecimento de mão de obra, insumos, 
materiais, componentes, ferramentas e equipamentos, de forma 
a possibilitar a plena execução dos serviços dentro do prazo, 
qualidade e segurança exigidas pela CoNTrATANTE, sob 
demanda, futura e eventual, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital . vigência: 
12 meses, a partir da publicação . valor estimado da contratação: 
r$ 1 .060 .145,79 . Data da Assinatura: 08 .02 .2023 .

4 cm -09 1747977 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo
Processo de compras por Inexigibilidade nº 2351210 000004/2022 
Processo SEI nº 2350 .01 .0007046/2022-83 - AProvo o presente 
procedimento administrativo e, no uso da competência a mim 
delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004, AuTorIZo e rATIFICo, 
com fulcro no artigo 25, caput,da Lei n°. 8.666/1993, a hipótese 
deInexigibilidade de Licitaçãopara a Prestação de serviços de 
instalação, análise, ajuste, revisão em Antena de Segurança 
RFID - modelo: 9100 - 3M, junto à empresa BIBLIOTHECA 
SISTEMAS Do BrASIL LTDA, CNPJ: 18 .607 .653/0001-07 . o 
valor estimado da contratação é der$7 .250,00 (sete mil duzentos 
e cinquenta reais)que ocorrerá por conta da dotação orçamentária: 
2023-2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .3390 .39 .21 .0 .10 .1- uPG 0003 .

 Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora da universidade do Estado de Minas Gerais

4 cm -09 1748038 - 1

 ExTrATo EDITAIS PrECEPTor - PrP 
2023 - uEMG/GABrEITor

 ExTrATo DoS EDITAIS DoS ProCESSoS SELETIvoS 
PArA o ProGrAMA DE rESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - 
SELEÇÃo DE ProFESSor PrECEPTor
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos 
interessados as normas dos Editais 01/2023, 02/2023 e 03/2023 
dos Processos Seletivos para o Programa de residência 
Pedagógica - Seleção de Professor Preceptor . os Editais dos 
Processos Seletivos para o Programa de residência Pedagógica 
- Seleção de Professor Preceptor estarão disponíveis, na íntegra 
- para download - na página eletrônica https://www .uemg .br/
component/phocadownload/category/2182-editais-2023 .

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora

4 cm -09 1748278 - 1

 ExTrATo Do CoNvÊNIo DE CooPErAÇÃo 
TÉCNICA E FINANCEIrA Nº 10/2023

 Partes: universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG e 
Fundação Arthur Bernardes – FuNArBE . objeto: viabilizar 
o projeto de prestação de serviços denominado “Prestação de 
serviços do LABorATÓrIo DE ANáLISE DE SoLoS E 
FOLIAR DA UEMG - UNIDADE PASSOS”, àcomunidade. 
Assinaturas: rodrigo Gava (Presidente da FuNArBE) e Profa . 
Lavínia rosa rodrigues (reitora da uEMG) – Data Assinatura: 
08/02/2023 .

2 cm -09 1748254 - 1

 ExTrATo Do CoNvÊNIo DE CooPErAÇÃo 
TÉCNICA E FINANCEIrA Nº 11/2023

 Partes: universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG e 
Fundação Arthur Bernardes – FuNArBE . objeto: viabilizar 
o projeto de prestação de serviços denominado “utilização do 
Laboratório de Microscopia Eletrônica de varredura para a 
prestação de serviços à Comunidade” - Unidade Acadêmica João 
Monlevade . valor: r$ 5 .405,00 (cinco mil quatrocentos e cinco 
reais) . Assinaturas: rodrigo Gava (Presidente da FuNArBE) 
e Profa . Lavínia rosa rodrigues (reitora da uEMG) – Data 
Assinatura: 08/02/2023 .

3 cm -09 1748253 - 1

FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao CoNvÊNIo Nº 
01/2019-DE ABASTECIMENTo DE áGuA PArA CoNSuMo 
DoS ANIMAIS No QuINHÃo DA FAZENDA vAQuETA 
PErTENCENTE A FuCAM, QuE CELEBrAM ENTrE SI A 
FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL CAIo MArTINS E A ASSoCIAÇÃo  
CoMuNITárIA SILvÉrIo FErrEIrA DA LuZ .
 Do oBJETo: o presente Convênio tem por objeto a utilização 
de poço artesiano pela FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL CAIo 
MArTINS-FuCAM,   de propriedade da  ASSoCIAÇÃo  
CoMuNITárIA SILvErIo FErrEIrA DA LuZ, visando o 
abastecimento de água para consumo dos animais no quinhão da 
Fazenda vaqueta pertencente a FuCAM .
DA ProrroGAÇÃo Do PrAZo: Neste ato, as partes decidem 
prorrogar o prazo por mais 01 (um) ano o presente Convênio, que  
tem por objeto a utilização de poço artesiano pela FuNDAÇÃo 
EDuCACIoNAL CAIo MArTINS-FuCAM,   de propriedade 
da  ASSoCIAÇÃo  CoMuNITárIA SILvErIo FErrEIrA 
DA LuZ, visando o abastecimento de água para consumo dos 
animais no quinhão da Fazenda vaqueta pertencente a FuCAM . 
Assinatura: 09/02/2023

4 cm -09 1747967 - 1

TCHAU, 
DENGUE,

TCHAU

Faça a sua parte e dê tchau para 
a dengue, zika e chikungunya.

www.saude.mg.gov.br/aedes

 
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 3202302100013510155.
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