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EDITAIS DE LICITAÇÃo
SrE DE uBErLÂNDIA

A Caixa Escolar Messias Pedreiro torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia de 10/02/2023, às 10:00 
horas, os seguintes Processos Licitatórios nº 01 e 02 dos recursos 
Termos de Compromissos nº 982455/2022 (PNAE) e do termo 
de compromisso 978654/2022 (Contrapartida), Modalidade 
CONVITE para aquisição gêneros alimentícios. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E Messias Pedreiro, localizada na rua Pedro Cherulli, n° 980, 
Bairro: Erlan, CEP 38401-730, uberlândia MG, Telefone (34) 
3235-9040, e-mail: escola.167436.financeiro@educacao.mg.gov.
br até o dia 09/02/2023, às 17:00 horas .
 A Caixa Escolar E .E . Alda Mota Batista torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
10/02/2023, ás 10:00 horas, os seguintes Processos Licitatórios nº 
01/2023 PNAE TC: 982440/2022 e nª 02/2023 TC: 978639/2022 
contrapartida, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E Alda Mota Batista, localizada 
na Alameda Deocleciano Martins, 55, Bairro Jardim Holanda, 
CEP:38412-877 telefone (34)3238-1848, e-mail: escola.167282@
educacao .mg .gov .br até o dia 09/02/2023 às 17:00 horas .
 A Caixa Escolar Toninho rezende torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 
14/02/2023, às 17:30 horas, os Processos Licitatórios nº 01 e 
n°02/2023, Termo de Compromisso 978686/2022 (Contrapartida) 
e Termo de Compromisso 982487/2022 (PNAE), Modalidade 
CONVITE para aquisição de gêneros alimentícios. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Antônio Thomaz Ferreira de rezende, localizada na Praça 
da Fraternidade, s/n°, Bairro Jardim Brasília, CEP 38401-430, 
Uberlândia MG, Telefone (34)32191366, e-mail: escola.167771@
educacao .mg .gov .br até o dia 13/02/2023 às 17:00 horas .
 A Caixa Escolar Marcos Borges de Miranda torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
14/02/2023, às 10:00 horas, os seguintes Processos Licitatórios: 
nº01/2023 saldo recurso TC 982438/2022(PNAE) e nº02/2023 
TC 978637/2022 (Contrapartida), Modalidade CONVITE para 
aquisição de gêneros alimentícios. Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E.E. Hortêncio 
Diniz, localizada na Av . Comendador Alexandrino Garcia n° 387, 
Bairro Marta Helena, CEP 38 .402-228, Telefone (34) 3232-1105, 
e-mail:escola.167266@educacao.mg.gov.br até o dia 13/02/2023, 
às 17:00 horas .
 A Caixa Escolar Américo Renê Giannetti torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
24/02/2023, às 09:00 horas, os seguintes Processos Licitatórios: 
nº01/2023 saldo recurso TC nº982444/2022 (PNAE) e nº 02/2023 
TC nº978643/2022 (Contrapartida), Modalidade CONVITE para 
aquisição de gêneros alimentícios. Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Américo 
Renê Giannetti localizada na Rua Coronel Severiano n°351 Bairro 
Tabajaras CEP 38400-2289, Telefone (34)3224-4400, e-mail: 
escola.167321@educacao.mg.gov.br até o dia 23/02/2023 às 17:00 
horas .
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SrE-LEoPoLDINA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .
A CAIxA ESCoLAr GuIDo THoMAZ  MArLIÈrE torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023, 
às 13:00  horas . Processo licitatório Nº 001/2023, Modalidade Convite  
para a aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos da Verba 
regular .   os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E Guido Marliére, localizada na rua Tenente 
Luiz Ribeiro -  n° 110 – Vila Domingos Lopes -CEP 36774-034  – 
Telefone (032 ) 3422-1174, e-mail: escola.97357@educacao.mg.gov.
br . Até o dia 10/02/2023, às 12:30 horas .
A CAIxA ESCoLAr GuIDo THoMAZ  MArLIÈrE torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023, 
às 13:00  horas . Processo licitatório Nº 002/2023, Modalidade Convite  
para a aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Verba 
Contrapartida .   os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E Guido Marliére, localizada na rua 
Tenente Luiz Ribeiro -  n° 110 – Vila Domingos Lopes -CEP 36774-034  
– Telefone (032 ) 3422 -1174, e-mail: escola.97357@educacao.mg.gov.
br . Até o dia 10/02/2023, às 12:30 horas .
A CAIxA ESCoLAr AMErICo DE SouZA ALMADA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023, 
às 13:30 horas, Processo licitatório nº 01/2023, modalidade Convite 
para a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E . E . Dr . PoMPÍLIo GuIMArÃES localizada 
na PRAÇA SANTA CRUZ, S/N, PIACATUBA, CEP: 36.708.000, 
telefone: (032) 3447-2162 - TC977849/2022, e-mail: escola.98337@
educacao .mg .gov .br, até o dia 10/02/2023 às 13:00 horas .”
A CAIxA ESCoLAr AMErICo DE SouZA ALMADA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
10/02/2023, às 13:30 horas, Processo licitatório nº 02/2023, modalidade 
Convite para a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E . E . Dr . PoMPÍLIo GuIMArÃES localizada 
na PRAÇA SANTA CRUZ, S/N, PIACATUBA, CEP: 36.708.000, 
telefone: (032) 3447-2162 - TC977849/2022, e-mail: escola.98337@
educacao .mg .gov .br, até o dia 10/02/2023 às 13:00 horas .”
A CAIxA ESCoLAr “JoÃo IGNáCIo PEIxoTo” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/02/2023, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da contrapartida. 
os interessados poderão obter informações e cópia do Edital completo 
na sede da Escola Estadual “ProFESSor CLÓvIS SALGADo”, 
localizada na Rua Pergentino Dutra de Siqueira, nº 10, CEP: 36.774-
776 telefone:(032)3421-7029 email: escola.97381@educação.mg.gov.
br .
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SrE PIrAPorA
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS PNAE 
A CAIxA ESCoLAr ArGELCE CArvALHo SANToS DA MoTA 
torna público para conhecimento dos interessados que irá realizar no dia 
10/02/2023 às15h00, Processo licitatório Edital 01/2023, Modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios, com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia completa 
do edital através do e- mail:escola.82007@educacao.mg.gov.br ou na 
E .E . ArGELCE CArvALHo SANToS DA MoTA - Pirapora/MG – 
Telefone: (38)3741-3740, até o dia 10/02/2023 às 13h00 .

 ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS- CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A CAIxA ESCoLAr uMBELINA DINIZ torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 09/02/2023 às 
15:00 horas na Sala dos professores da escola Cesec umbelina Diniz . 
Processo licitatório 001/2023 Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do CONTRAPARTIDA ESTADUAL 
TC 979671/2022 . Os interessados poderão obter informações e cópia 
completa do edital, na E .E CESEC uMBELINA DINIZ rua A , nº 53 
- Santos Dumont Pirapora – CEP: 39270-000 Telefone (38) 3741-1329 
- E-mail: escola.82015@educacao.mg.gov.br até o dia 09/02/2023 às 
12:00h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS-PNAE

A CAIxA ESCoLAr da Escola Estadual Conjunto Palmas torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
09/02/2023, às 14:00 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 E .E . Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada na 
rua Custódio Sampaio, S/N, Conjunto Habitacional otávio Fernandes 
da Silva – Várzea da Palma / MG – CEP 39260-000 – Telefone (38) 
3731-1944- E-mail: escola.82945@educacao.mg.gov.br, até o dia 
09/02/2023, às 13:00

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE 

A CAIxA ESCoLAr ProFESSor JoSÉ MArIA GuIMArÃES 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 10/02/2023, às 11:00 horas, Processo licitatório nº .002/2023, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E . E . Joseph Hein, 
localizada na rua Esmeralda n° 984 – Novo Progresso – várzea da 
Palma/MG – CEP 39.260.000 – Telefone (038) 3731.2445, e-mail: 
escola.82953@educacao.mg.gov.br. até o dia 09/02/2023, às 13:00 
horas .
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FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
ExTrATo DE EDITAL Nº10/2023 ProCESSo DE INSCrIÇÃo 

CADASTro DE rESErvA QuADro ADMINISTrATIvo
A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, TorNA PÚBLICoo Processo 
de Inscrição para formação deCADASTro DE rESEvA DE 
vAGASpara futura e eventual convocação temporária de pessoal no 
Quadro de Magistério, no exercício da função deProfessor de Educação 
Básica – PEB, regente de aulas nos componentes curriculares: Inglês 
Técnico e Inglês para Negócios da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio dos cursos em: Administração e Eletroeletrônicaofertados 
na Escola Sandoval Soares de Azevedo da Fundação Helena Antipoff, 
localizada na Av. São Paulo nº 3.996 Bairro Vila Rosário Ibirité – MG.  
Período de Inscrição: 18 horas do dia 02 de fevereiro de 2023 até às 13 
horas do dia 06 fevereiro de 2023.

Ibirité, 02 de Fevereiro de 2023
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente
4 cm -03 1746007 - 1

FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
TErMo DE rETIFICAÇÃo DE EDITAL

CrEDENCIAMENTo – FuCAM Nº 001 DE 2023 
Pelo presente termo de Retificação do EDITAL DE 
CrEDENCIAMENTo Nº 001/2023, cujo objeto é o Credenciamento 
de Profissionais, que poderão ser chamados a prestar serviço de 
acordo com suas demandas específicas para projetos vinculados ao 
Programa Educação para Autonomia, atendendo às ações educacionais 

da FuCAM, nos termos da PorTArIA FuCAM Nº 12, DE 23 DE 
AGoSTo DE 2022 e da PorTArIA FuCAM Nº 13, DE 23 DE 
AGoSTo DE 2022, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão 
Pública, em face da modificação extremamente necessária, do período 
de inscrições de profissionais, vem por meio deste, RETIFICAR O 
EDITAL, nos seguintes termos:
Onde lê-se: As inscrições estarão disponíveis das 10:00 horas do dia 
24 de janeiro de 2023 às 17:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2023 no 
endereço eletrônico: credenciamento .fucam .mg .gov .br .
Leia-se: As inscrições estarão disponíveis das 10:00 horas do dia 
24 de janeiro de 2023 às 17:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2023 
no endereço eletrônico: credenciamento .fucam .mg .gov .br . Demais 
condições permanecem inalteradas . o Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no site www .fucam .mg .gov .br . 

Geraldina rodrigues de Souza . 
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2023 .
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tribunal de contas do 
Estado de minas Gerais

Presidente: Mauri José Torres Duarte

DECISÃo CoNJuNTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIvA E Do 
TrIBuNAL DE CoNTAS Do ESTADo DE MINAS GErAIS

 Dispõe sobre a repartição dos limites individuais definidos na forma do 
disposto no art . 20, II, “a”, da Lei Complementar Federal no 101, de 4 
de maio de 2000 — Lei de responsabilidade Fiscal .
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
competências, especialmente das previstas no art. 76 da Constituição 
Estadual, no art . 55 da Lei Complementar no 102, de 17 de janeiro de 
2008, e no § 20 do art. 59 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 
de maio de 2000 — Lei de responsabilidade Fiscal, e a Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em vista da execução 
orçamentária das despesas com pessoal demonstrada nos relatórios 
de gestão fiscal, na forma do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 
Complementar no 101, de 2000,
DECIDEM
Art. 1 0 - Estabelecer, observadas as deduções de que trata o § 10 do 
art . 19 da Lei Complementar no 101, de 2000, o limite da despesa total 
com pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 1,1 
% (um vírgula um por cento) da receita Corrente Líquida do Estado, 
nos termos da alínea “a” do inciso II do art . 20 da Lei Complementar 
no 101, de 2000 .
Art. 20 - Estabelecer, observadas as deduções de que trata o § 10 do art. 
19 da Lei Complementar no 101, de 2000, o limite da despesa total com 
pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 1,9% 
(um vírgula nove por cento) da receita Corrente Líquida do Estado, 
nos termos da alínea “a” do inciso II do art . 20 da Lei Complementar 
no 101, de 2000 .
Art. 30 - Os percentuais definidos nos artigos 10 e 20 desta decisão 
conjunta poderão ser revistos caso comprovada a efetiva necessidade 
decorrente da dificuldade de gastos com pessoal do órgão para o 
desempenho de suas atribuições, observados o percentual máximo 
estabelecido pela Lei Complementar no 101, de 2000, e as necessidades 
orçamentárias dos órgãos envolvidos .
Art . 4 — Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir 10 de janeiro de 2023 .

 Belo Horizonte, 29 de junho de 2022 .
 Mauri TorresConselheiro-Presidente do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais

 Agostinho Patrus
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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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 3202302040007260134.
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