
 62 – sábado, 25 de Fevereiro de 2023 diário do executivo Minas Gerais 
Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301335/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0110466/2021-53. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa uNISA PoLo DE ENSINo SÃo 
GoTArDo EIrELI . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 
65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, 
em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor contratual 
em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, 
o valor total do contrato passa a ser de r$2 .439 .155,81 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta 
e um centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .33
9039.49 Fonte: 1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 23/02/2023. Assinante: 
Carlos José Coimbra, Superintendente da Superintendênciaregional de 
Ensino dePatos de Minas .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9299161/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0108742/2021-41. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa Poiani Serviços Educamed 
Ltda . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 65, §8ºda 
Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, em 
06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor contratual 
em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, 
o valor total do contrato passa a ser der$6 .298 .653,00 (seis milhões, 
duzentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais) . . 
Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 
1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 23/02/2023. Assinante: Maria Levimar 
viana Tupinambá, Superintendente da Superintendênciaregional de 
Ensino deMontes Claros .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301395/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0110506/2021-40. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa Instituto Tecnico Educacional 
Polivalente Ltda . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 
65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, 
em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor 
contratual em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima 
do contrato, o valor total do contrato passa a ser de r$6 .718 .563,20 
(seis milhões, setecentos e dezoito mil quinhentos e sessenta e três 
reais e vinte centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203
.0001.339039.49 Fonte: 1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 23/02/2023. 
Assinante: Maristane oliveira Carvalho, Superintendente da 
Superintendênciaregional de Ensino de Araçuaí .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301061/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0110461/2021-91. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa Fundacao Educacional Comunitaria 
de Sao Sebastiao do Paraiso - FECoM . objeto: Em conformidade com 
o disposto no artigo 65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, 
alterada e republicada, em 06/07/1994, bem como para fazer jus à 
variação do valor contratual em face ao reajuste de preços previsto na 
Cláusula Sétima do contrato, o valor total do contrato passa a ser de r$ 
1 .462 .785,60 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) . Dotação orçamentária: 1
261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 1 .10 .1 - uPG: 1006 . 
Assinatura: 24/02/2023. Assinante: Maísa Claudia de Mello Barreto, 
Superintendente da Superintendênciaregional de Ensino deSão 
Sebastião do Paraíso .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301578/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0107805/2021-23. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a Associação Educativa de Janaúba . objeto: Em 
conformidade com o disposto no artigo 65, §8ºda Lei Federal n .º 8 .666, 
de 21/06/1993, alterada e republicada, em 06/07/1994, bem como para 
fazer jus à variação do valor contratual em face ao reajuste de preços 
previsto na Cláusula Sétima do contrato, o valor total do contrato passa 
a ser der$ 7 .429 .422,71 (sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil 
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) . Dotação 
orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 1 .10 .1 
- UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. Assinante: Veraci de Sousa 
Jacome, Superintendente da Superintendênciaregional de Ensino de 
Janaúba .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301307/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0104176/2021-36. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa Sociedade Educacional Cidade de 
Guanhães Ltda . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 
65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, 
em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor contratual 
em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, 
o valor total do contrato passa a ser de r$ 6 .609 .604,20 (seis milhões, 
seiscentos e nove mil seiscentos e quatro reais e vinte centavos) . Dotação 
orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 1 .10 .1 
- UPG: 1006. Assinatura: 23/02/2023. Assinante: Edney Fernandes 
Barroso de Queiroz, Superintendente da Superintendênciaregional de 
Ensino de Guanhães .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9294678/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0106514/2021-57. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC MINAS . objeto: Em conformidade com o 
disposto no artigo 65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, 
alterada e republicada, em 06/07/1994, bem como para fazer jus à 
variação do valor contratual em face ao reajuste de preços previsto na 
Cláusula Sétima do contrato, o valor total do contrato passa a ser de r$ 
2 .877 .981,60 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil novecentos e 
oitenta e um reais e sessenta centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12
 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 1 .10 .1 - uPG: 1006 . Assinatura: 
24/02/2023. Assinante: Wagner Alexandre de Oliveira, Superintendente 
da Superintendênciaregional de Ensino deItajubá .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9294478/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0105967/2021-82. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 
65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, 
em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor 
contratual em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima 
do contrato, o valor total do contrato passa a ser der$7 .076 .342,00 
(sete milhões, setenta e seis mil etrezentos e quarenta e dois reais) . 
Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 
1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. Assinante: Patrícia Russo 
Coelho Lima, Superintendente da Superintendênciaregional de Ensino 
deBarbacena .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301388/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0101050/2021-48. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa CECAP-Centro de Capacitação 
Profissional Ltda. Objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 
65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, 
em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor 
contratual em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima 
do contrato, o valor total do contrato passa a ser de r$ 2 .971 .126,50 
(dois milhões, novecentos e setenta e um mil cento e vinte e seis reais 
e cinquenta centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .
0001.339039.49 Fonte: 1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. 
Assinante: Lumena Maria Montezano Pacheco, Superintendente da 
Superintendênciaregional de Ensino de Muriaé .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9301309/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0093176/2021-22. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa Escola de Enfermagem Santa 
Clara Ltda . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 65, 
§8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, em 
06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor contratual 
em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, 
o valor total do contrato passa a ser de r$1 .376 .822,80 (um milhão, 
trezentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta 
centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .3390
39.49 Fonte: 1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. Assinante: 
Luiza Amélia Coimbra, Superintendente da Superintendênciaregional 
de Ensino deDivinópolis .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9299156/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0107098/2021-03. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e a empresa Sociedade Educacional Mato 
verde Ltda . objeto: Em conformidade com o disposto no artigo 65, 
§8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, em 
06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor contratual em 
face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, o 
valor total do contrato passa a ser der$10 .432 .902,00 (dez milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e dois reais) . Dotação 
orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 1 .10 .1 
- UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. Assinante: Veraci de Sousa 
Jacome, Superintendente da Superintendênciaregional de Ensino 
deJanaúba .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9294699/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0107105/2021-08. Partes: EMG/Secretaria de 
Estado de Educação e a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC MINAS . objeto: Em conformidade com o disposto 
no artigo 65, §8ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, alterada e 
republicada, em 06/07/1994, bem como para fazer jus à variação do valor 
contratual em face ao reajuste de preços previsto na Cláusula Sétima 
do contrato, o valor total do contrato passa a ser de r$4 .772 .079,60 
(quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil setenta e nove reais 
e sessenta centavos) . Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .
0001.339039.49 Fonte: 1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 24/02/2023. 
Assinante: onília Maria de oliveira Borges, Superintendente da 
Superintendênciaregional de Ensino de uberlândia .

Extrato do Termo de Apostilamento do Contrato n.º 9309934/2021 – 
Processo SEI nº 1260.01.0093172/2021-33. Partes: EMG/Secretaria 
de Estado de Educação e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais -CampusAvançadoArco . objeto: Em 
conformidade com o disposto no artigo 65, §8ºda Lei Federal n .º 
8.666, de 21/06/1993, alterada e republicada, em 06/07/1994, bem 
como para fazer jus à variação do valor contratual em face ao reajuste 
de preços previsto na Cláusula Sétima do contrato, o valor total do 
contrato passa a ser de r$2 .421 .796,80 (dois milhões, quatrocentos e 
vinte e um mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) . 
Dotação orçamentária: 1261 .12 .363 .108 .4203 .0001 .339039 .49 Fonte: 
1.10.1 - UPG: 1006. Assinatura: 23/02/2023. Assinante: Luíza Amélia 
Coimbra, Superintendente da Superintendênciaregional de Ensino de 
Divinópolis .

101 cm -24 1753949 - 1

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Edgard Gonçalves de Sousa torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2023, 
às 13 horas, Processo licitatório nº 001/2023, 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 Professora Gilka Drumond de Faria, localizada na 
rua: Nonô ventura, n° 391, bairro Lourdes, município: Itaúna – MG, 
CEP: 35.680205, telefone: (37) 3242 - 3249, e-mail: escola.305642@
educacao.mg.gov.br até o dia 02/03/2023, às 16 horas.

3 cm -24 1753472 - 1

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Luiza Gomes Lemos, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 03 março de 2023, às 08:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2023, Modalidade convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Luiza Gomes 
Lemos, localizada na rua Dr . José Alves Pereira, n° 215 – centro – 
CEP 37410-045 - Telefone (35) 3231-1334, e-mail: escola.174432@
educacao .mg .gov .br .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Dr . Wladimir de rezende Pinto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2023 
às 13:00h., Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E Dr . Wladimir 
de Rezende Pinto, localizada na Rua José Augusto Sigiani, s/nº Vila 
registânea CEP 37022-060 varginha-MG -(35) 3221-5141, e-mail: 
escola.175030.financeiro@educacao.mg.gov.br até o dia 03/03/2023, 
às 10:00h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Professora Dora Ayres torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10 de março de 2023 ás 08:30 
horas, Processo licitatório nº07/2023, Modalidade Processo Licitatório 
para aquisição de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE vital Brasil, 
localizada na rua João Bressane n° 220 – CEP 37 .400-000 – Telefone 
(35) 3261-1411, e-mail: escola.171484@educacao.mg.gov.br até o dia 
09/03/2023, às 17:00 h

 ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA CoLETIvA
A Caixa Escolar Professora Dora Ayres realiza Chamada Pública 
nº02/2023 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar 
a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 10/03/2023, às 13:00 h, na EE 
vital Brasil, localizada na rua João Bressane n°220 Campanha – MG 
CEP – 37.400-000 Telefone (35) 3261-1411, e-mail: escola.171484@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar São Judas Tadeu torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 06/03/2023, às 09:00 horas, 
Processo licitatório Nº 03/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo, na sede da E .E . de Nazaré de Minas, localizada 
no Distrito de Nazaré de Minas, Rua Boaventura Pereira Neto S/Nº - 
Nepomuceno- CEP 37253-000 – Telefone: (35): 99806 -2627, e-mail: 
escola.173428@educacao.mg.gov.braté o dia 06/03/2023, às 08:00h.

12 cm -24 1753638 - 1

S .r .E . DE CoroNEL FABrICIANo
ExTrAToS DE EDITAIS DE CAIxAS ESCoLArES:

LICITAÇÕES PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS PArA A ALIMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Nova Esperança” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/03/2023, às 08:00 horas, 
processo licitatório nº 001/2023, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida Estadual para 
a Alimentação Escolar . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . “Haydée Maria Imaculada 
Schittini”, localizada na Av . orquídea, nº 200, Bairro Esperança, 
Ipatinga – MG, CEP 35 .162-289, Telefone: (31) 3825-6973, e-mail: 
escola.191159@educacao.mg.gov.br, até dia 10/03/2023 às 11:00 
horas .
A Caixa Escolar “José Ferreira Maia” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 07/03/2023, às 08:00 horas, 
processo licitatório nº 001/2023, 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 . 
“José Ferreira Maia”, localizada na rua Guajajaras, nº 155, Cachoeira 
do vale, Timóteo – MG, CEP 35 .184-032, Telefone: (31) 3848-2909, 
e-mail: escola.191655@educacao.mg.gov.br, até dia 06/03/2023 às 
17:00 horas .

5 cm -24 1753792 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA uNIFICADA 
PoLo ITAPECErICA – AGrICuLTurA FAMILIAr .

As Caixas Escolares das Escolas Estaduais Escola Estadual Padre 
Herculano Paz, Escola Estadual Imaculada Conceição, Escola 
EstadualCarmelo Mesquita, Escola Estadual Lamounier Godofredo, 
Escola Estadual Professora Maria de Magalhães, Escola Estadual Prof . 
Alberto Cordeiro do Couto, Escola Estadual Indígena Pataxó Muã 
Mimatxi, Escola Estadual Pedro Luiz do município de Itapecerica, no 
uso de suas atribuições legais, e atendendo conforme §1º do art .14 da Lei 
n.º 11.947/2009, Resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE, Nota Técnica SEE nº 01/2021, torna 
pública a Chamada Pública Unificada nº 01/2023 (Recursos Estaduais), 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar rural . os interessados (Grupos 
Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de venda até dia 21/03/2023, 
às 9 horas, na sede da E . E Carmelo Mesquita, localizada à rua Joaquim 
Atanásio Teixeira, 408, distrito de Marilândia - CEP 35 .553-000 
Telefone (37) 3363-4016, e-mail escola.202851@educacao.mg.gov.br. 
o Edital com os quantitativos e gêneros alimentícios está disponível 
nas escolas descritas acima .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Santana torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/03/2023, às 10 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 Santana, localizada na Mármore, n° 438, bairro Padre Eustáquio, 
município: Itaúna – CEP: 35 .680-150, telefone: (37) 3243-4143 e-mail: 
escola.33847@educacao.mg.gov.br até o dia 08/03/2023, às 10 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL .

A Caixa Escolar da Escola Estadual de Tapiraí, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/03/2023, 
às 10 horas, Processo licitatório nº 001/2023, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida 
Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE DE TAPIrAI, localizada na rua Antônio 
Teixeira da Silva, s/n, bairro Centro, município: Tapiraí - MG, CEP: 
38.980-000, telefone:(37) 3423-1104, e-mail: escola.307416@
educacao.mg.gov.br até o dia 07/03/2023, às 09 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar São Geraldo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 06/03/2023, às 17:30 horas, 
Processo licitatório nº 02/2023, 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 Dona Lica raposo, localizada na rua Padre João da 
Mata rodarte n° 58 – município Luz – CEP:35595000 – Telefone 
(37) 3421-3500, e-mail:escola.218405@educacao.mg.gov.br até o dia 
06/03/2023, às 17:00 h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar São Geraldo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 06/03/2023, às 17:30 horas, 
Processo licitatório nº 02/2023, 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 Dona Lica raposo, localizada na rua Padre João da 
Mata rodarte n° 58 – município Luz – CEP:35595000 – Telefone 
(37) 3421-3500, e-mail:escola.218405@educacao.mg.gov.br até o dia 
06/03/2023, às 17:00 h.

14 cm -24 1753290 - 1

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE - rECurSo ESTADuAL

 A CAIxA ESCoLAr SANTo HIPÓLITo torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14/03/2023, 
às 9:00 (nove) horas, Processo Licitatório nº 01/2023, Modalidade 
CoNvITE para Aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos 
do PNAE. Termos de Compromissos 999940/2023. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Santo Hipólito, localizada na Rua Luiz Gonzaga , s/nº, Bairro Santo 
Hipólito, cidade: João Monlevade, Minas Gerais – CEP 35 .931-205, 
Telefone (31) 99505-4197, e-mail: escola.103381@educacao.mg.gov.
br até o dia 14/03/2023, às 08:00 (oito) horas.

3 cm -24 1753808 - 1

SrE-CArANGoLA
ExTrATo PArA AQuISIÇÃo – MErENDA rEGuLAr

A Caixa Escolar “Prefeito Jayme Toledo” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2023, 
às 8:30 horas, Processo licitatório nº 03/2023, 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 “Prefeito Jayme Toledo”, localizada a rua Miguel Toledo; 
nº 190 – Centro -do município de Caiana, MG - CEP 36832-000, Tel .: 
(32)3745-1112 e-mail: escola.96750@educacao.mg.gov.br. Até o dia 
03/03/2023, às 08:15hs.
A Caixa Escolar “Prefeito Jayme Toledo” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/03/2023, 
às 9:00 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 na 
sede da E .E “ Prefeito Jayme Toledo”, localizada a rua Miguel Toledo; 
nº 190 – Centro -do município de Caiana, MG - CEP 36832-000, Tel .: 
(32)3745-1112 e-mail: escola.96750@educacao.mg.gov.br. Até o dia 
03/03/2023, às 08:45hs.

A Caixa Escolar Cel . Américo vespúcio de Carvalho torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/03/2023, 
às 12:00horas, 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 Cel . Américo vespúcio de Carvalho, localizada na rua: 
Américo Carvalho, nº38, no município de Alto Caparaó, MG- CEP 
36979-000, Tel.: (32) 984930421, e-mail: escola.96792@educacao.
mg.gov.br. Até o dia 06/03/2023, às 17:00hs.

7 cm -24 1753819 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
 ExTrATo DE CoNTrATo

Extrato de Publicação do 1° Termo Aditivo ao Contrato de prestação de 
fornecimento nº 16/2022. Partes: Fundação Helena Antipoff e a Empresa 
VIBRA ENERGIA S.A, inscrita sob o CNPJ nº34.274.233/0025-71. O 
Objeto: do 1º TermoAditivo é oreequilíbrio econômico-financeiro dos 
itens01-gasolina e de 02-óleo diesel da Ata deregistro de preços nº 
162/2022, Planejamento nº 168/2022, conforme cláusula 5.2 da Ata 
de registro de Preços, e conforme cláusula sexta do contrato original 
16/2022,PREÇO REEQUILIBRADO: GASOLINA R$3,9261 ÓLEO 
DIESEL R$5,6286 Data de assinatura: 24/02/2023. Signatários: 
GLAuCIuS DE LuCCA BrAGA  e pela contratante vicente Tarley 
Ferreira Alves FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF .

3 cm -24 1753708 - 1

EXTRATO DE EDITAL Nº15/2023 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
CADASTro DE rESErvA QuADro MAGISTÉrIo

 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, para atuar comoProfessor de Educação Básica 
(PEB) na função de Tradutor e Intérprete de Libras 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: 
10 horas do dia 27 de fevereiro de 2023 até às 15 horas do dia 03 março 
de 2023 .

Ibirité, 24 de Fevereiro de 2023
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente
3 cm -24 1753812 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo 
Extrato de Publicação do 2° Termo Aditivo ao Contrato de prestação de 
fornecimento nº 16/2022. Partes: Fundação Helena Antipoff e a Empresa 
VIBRA ENERGIA S.A, inscrita sob o CNPJ nº34.274.233/0025-71. O 
Objeto: do 1º Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro dos 
itens 01-gasolina e de 02-óleo diesel da Ata de registro de preços nº 
162/2022, Planejamento nº 168/2022, conforme cláusula 5.2 da Ata 
de registro de Preços, e conforme cláusula sexta do contrato original 
16/2022, PREÇO REEQUILIBRADO: GASOLINA R$3,7902 ÓLEO 
DIESEL R$5,3499 Data de assinatura: 24/02/2023. Signatários: 
GLAuCIuS DE LuCCA BrAGA  e pela contratante vicente Tarley 
Ferreira Alves FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF .

3 cm -24 1753720 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

 ExTrATo Do EDITAL DE SELEÇÃo PArA DISCIPLINAS 
ISoLADAS No MESTrADo ProFISSIoNAL EM 

SEGurANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos interessados 
as normas do EDITAL PPGSPCid nº 01/2023, do processo de seleção 
para realização de Disciplinas Isoladas no Mestrado Profissional em 
Segurança Pública e Cidadania . Serão oferecidas até 28 (vinte e oito) 
vagas . o Edital estará disponível, na íntegra, na página eletrônica www .
uemg .br .

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora
3 cm -24 1753909 - 1

 ExTrATo DE INSTruMENToS JurÍDICoS
9º Termo Aditivo ao Contrato n° 35/2019, Portal de Compras nº 
9221424/19. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS – uEMG e o CENTro DE INTEGrAÇÃo EMPrESA 
ESCOLA DE MINAS GERAIS – CIEE/MG. Objeto: atualização do 
valor da bolsa-auxílio, em atendimento as determinações contidas no 
Ofício Circular SEPLAG/DCRS-POLÍTICAS ESTÁGIO nº. 1/2023, 
que estabeleceu novos valores bolsa-auxílio a contar de 1º de janeiro de 
2023, para todos os estagiários contratados no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo Estadual . valor estimado do contrato: r$ 1 .275 .587,14 . 
Dotação orçamentária: 2023 - 2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .3390 .39 .5
2 .0 .10 .1 . Assinatura: 23 .02 .2023 .

3 cm -24 1753401 - 1

 AvISo DE LICITAÇÃo
A universidade do Estado de Minas torna público aos interessados, 
que realizará o Pregão Eletrônico / Processo de Compras nº. 
2351902000020/2022- Processo SEI nº. 2350.01.0009966/2022-07. 
Tipo: Menor Preço por lote - objeto: Aquisição de equipamentos de 
laboratório de Física, para atender a unidade Acadêmica deFrutal . A 
sessão de pregão terá início previsto para o dia 09/03/2023 às 10:00hs, 
no site: www .compras .mg .gov .br . os interessados poderão obter o 
Edital nos endereços: www .uemg .br e www .compras .mg .gov .br .

 Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora da universidade do Estado de Minas Gerais 
3 cm -24 1753342 - 1

#viversemdúvidas
PIOR DO QUE ESTAR DOENTE

é não saber que está.
Tá na dúvida?

FAÇA O TESTE RÁPIDO do HIV EM
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

É seguro,
gratuito e sigiloso. WWW.SAUDE.MG.GOV.BR /SEXOSEGURO

 
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 3202302250109190162.
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