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às escolas da rede estadual de ensino, conforme descrições e espe-
cificações detalhadas no edital e seus anexos. As propostas comer-
ciais deverão ser enviadas através do site: www .compras .mg .gov .
br na opção “PREGÃO”, até o dia 12/11/2018, às 09h29min . A 
sessão pública terá início no dia 12/11/2018, às 09h30min . uma 
cópia do Edital poderá ser obtida no site www .compras .mg .gov .br . 
Maiores informações poderão ser obtidas por meio dos telefones 
(31) 3915-3151 e 3915-3152 .

4 cm -26 1159375 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PNAE
A Caixa Escolar IZABEL CAMPOS MARTINS torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
06/11/2018, às 16h00, Processo licitatório nº 10/2018, Moda-
lidade CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE “Izabel Campos Mar-
tins”, localizada na Rua Frei Francisco, nº 218 – Novo Horizonte 
– unaí-MG – CEP 38 .610-000, Telefone: (38) 3676-1175, e-mail: 
escola .245836@educacao .mg .gov .br, até o dia 06/11/2018, às 
15h00 .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
- PNAE
A Caixa Escolar vIGARIO TORRES torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 06/11/2018, às 
14h00, Processo licitatório nº 08/2018, Modalidade CONvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE “vigário Torres”, localizada na Av . Governa-
dor valadares, n° 280 – Centro – unaí– MG - CEP 38 .610-000 
– Telefone: (38) 3676-2146, e-mail: escola.109011financeiro@
educacao .mg .gov .br, até o dia 06/11/2018 as 14h00 .

5 cm -25 1158951 - 1
SRE-LEOPOLDINA

ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA

A CAIxA ESCOLAR “SEBASTIÃO MEDEIROS” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 14/11/2018, às 9:30 horas, Processo licitatório nº 07/2018, 
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 . “Sebastião Silva Cou-
tinho”, localizada na Rua Marcos Poiares, s/nº, CEP . 36 .707 .000, 
Ribeiro Junqueira, telefone: (032) 3442-1121 e-mail: esco-
la .98353@educacao .mg .gov .br, até o dia 13/11/2018 às 09:00 h .
A CAIxA ESCOLAR “JOTA DE SOuZA” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/11/2018, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 014/2018, 
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 . Norberto Custódio Ferreira”, localizada na Praça Joaquim 
Costa Cruz, n° 67, CEP . 36773-540, telefone: (032)3421-1895 
email:escola .97331@educacao .mg .gov .br, até o dia 06/11/2018 
às 18:00 h .
A CAIxA ESCOLAR “JOTA DE SOuZA” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/11/2018, 
às 13:00 horas, Processo licitatório nº 15/2018, Modalidade Con-
vite para a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E . E . “Dr . Norberto Custódio 
Ferreira”, localizada na Praça Joaquim Costa Cruz, n° 67, CEP . 
36773-540, telefone: (032)3421-1895 email:escola .97331@edu-
cacao .mg .gov .br, até o dia 06/11/2018 às 18:00 h .
A CAIxA ESCOLAR “MARCO AuRÉLIO MONTEIRO DE 
BARROS” torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 05/11/2018, às 13:00 horas, Processo lici-
tatório nº 08/2018, Modalidade Convite para a aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
“Marco Aurélio Monteiro de Barros”, localizada na Rua Ary mon-
teiro de Barros , nº 250, CEP .36 .706-000, telefone: (032) 3447-
5101 email: escola .98345@educacao .mg .gov .br, até o dia 13 de 
junho de 2018 às 17:00h .
A CAIxA ESCOLAR “MARIA DO CARMO BARROSO 
DOMINGuES” torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 06/11/2018, às 11 horas, Processo 
licitatório nº 05/2018, 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 . “ Omar Resende Peres”, localizada na Rua Antônio 
Fernandes valentim, s/nº Bairro Quinta Residência, CEP .36700-
000, telefone: (032) 3441-8690 email: escola .98264@educacao .
mg .gov .br, até o dia 06/11/2018 às 10:00h .
A CAIxA ESCOLAR “MARIA DO CARMO BARROSO 
DOMINGuES” torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 06/11/2018, às 11 horas, Processo 
licitatório nº 06/2018, Modalidade Convite para a aquisição de 
pães de sal , com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
“ Omar Resende Peres”, localizada na Rua Antônio Fernandes 
valentim, s/nº Bairro Quinta Residência, CEP .36700-000, tele-
fone: (032) 3441-8690 email: escola .98264@educacao .mg .gov .
br, até o dia 06/11/2018 às 17h .
A CAIxA ESCOLAR MARIA DO CARMO BARROSO 
DOMINGuES realiza Chamada Pública nº 03/2018 para Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/2013, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 19/11/2018, às 11 horas, na 
E . E . Omar Resende Peres, localizada na Rua Antônio Fernandes 
valentim, s/n°, Bairro: Quinta Residência - CEP 36700–000 Tele-
fone (32) 3441-8690, e¬-mail: omaresendeperes@yahoo .com . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAR “AMELINHA DE CARvALHO PEI-
xOTO” torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 08/11/2018, às 14:00 horas, Processo licita-
tório nº 11/2018, Modalidade Convite para a aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
“Astolfo Dutra”, localizada na Rua Marlene, nº 123, CEP: 36 .772-
456 telefone: (032) 3421-3088 e-mail: escola .97306@educacao .
mg .gov .br, até o dia 07/11/2018 às 17:00h .
A CAIxA ESCOLAR JOSE EDGARD SOARES torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
08/11/2018, às 16:30 horas, Processo licitatório nº 11/2018, 
Modalidade Convite para a aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E . E . Luiz Salgado 
Lima, localizada na Rua Cândida Maria Fajardo Lamóglia, n° 55, 
Bairro: Maria Guimarães França - CEP 36700-000 Telefone (32) 
3441-9073, e¬-mail: escola .98256@educacao .mg .gov .br, até o 
dia 07 de novembro de 2018, até às 16:30 .

19 cm -26 1159501 - 1

ExTRATO DE PuBLICAÇÃO DE 
EDITAL/CHAMADA PÚBLICA

ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA 
PÚBLICA- AGRICuLTuRA FAMILIAR

A CAIxA ESCOLAR ANTONIO xAvIER, realiza Chamada 
Pública nº 03/2018, para Aquisição de Gênero Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista no Artigo 27 da Res . 
CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projetos 
de venda até o dia 03/12/2018, às 13 horas na E .E .MARIA DE 
LuCCA PINTO COELHO, localizada à Rua Mellin Abi Ackel, 
s/nº - Bairro Todos os Santos- Manhuaçu-MG, CEP 36 .900-000- 
Telefone(0xx33)33311037, e email: escola .75183@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://www .portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br
Extrato de Edital nº03/2018 para Aquisição de GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar ANTONIO xAvIER, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/11/2018, às 
14:00 horas, Processo Licitatório nº 03/2018, Modalidade Convite, 
para a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E MARIA DE LuCCA PINTO COELHO, 
localizada à Rua Mellin Abi-Ackel, s/nº, Bairro Todos os Santos, 
Manhuaçu-MG, CEP 36 .900-000, Telefone(0xx33)33311037, e 
email: escola .75183@educacao .mg .gov .br, até o dia 09/11/2018, 
às 13 horas .

6 cm -26 1159155 - 1
SuPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E 

CONvÊNIOS - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS .

AvISO DE LICITAÇÃO – REF .: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2018 .
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por inter-
médio de sua Superintendência de Compras, Contratos e Convê-
nios, torna pública a Licitação Pregão Eletrônico nº 25/2018, que 
tem por objeto aquisição de livros técnicos para subsidiar forma-
ção de educadores da rede estadual de educação em novas tec-
nologias aplicadas à educação . As propostas comerciais deverão 
ser enviadas através do site: www .compras .mg .gov .br na opção 
“PREGÃO”, até o dia 12/11/2018, às 08h59min . A sessão pública 
terá início no dia 12/11/2018 às 09h00min . uma cópia do Edital 
poderá ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .br ou http://see-
compras .educacao .mg .gov .br/ link Licitação . Maiores informa-
ções poderão ser obtidas por meio do telefone (31) 3915-3154 .

4 cm -26 1159171 - 1
– SuPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E 

CONvÊNIOS – DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS –

AvISO DE LICITAÇÃO – REF .: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
13/2018 – PROCESSO DE COMPRA Nº 1261347 56/2018 .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por inter-
médio de sua Superintendência de Compras, Contratos e Convê-
nios, torna pública a Licitação Pregão Eletrônico Nº 13/2018, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de locação de caçambas de 06 metros cúbicos pelo 
período de 12 meses, conforme descrições e especificações deta-
lhadas no edital e seus anexos . As propostas comerciais deverão 
ser enviadas através do site: www .compras .mg .gov .br na opção 
“PREGÃO”, até o dia 13/11/2018, às 08h59min . A sessão pública 
terá início no dia 13/11/2018, às 09h00min . uma cópia do Edital 
poderá ser obtida no site www .compras .mg .gov .br . Maiores infor-
mações poderão ser obtidas por meio dos telefones (31) 3915-
3153 e 3915-3156 .

4 cm -26 1159166 - 1
ANuLAÇÃO – ATO Nº51/2018

ANuLA-SE a publicação do Extrato de Edital para Chamada 
Pública – Agricultura Familiar - (TC nº 856751/2017) - Caixa 
Escolar Prof .ª Amélia De Castro Monteiro, publicado no MG, dia 
17/10/2018, caderno 1, coluna 3, página 51 .
Mantendo-se a publicação realizada no dia 24/10/2018, caderno 
1, coluna 3, página 21 .

2 cm -26 1159380 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Dr . vieira Braga torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 07/11/2018, às 
15h, Processo licitatório nº 07/2018, Modalidade menor preço-
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Dr . vieira Braga, localizada na Rua: Quinze de 
Fevereiro, n° 1950 – São Sebastião – Santos Dumont –MG, CEP: 
36240-000 – Telefone: (32) 3251-1579, e-mail: escola .69914@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/11/2018, às 14h:30 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar Oswaldo Cruz torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/11/2018, às 9:30h, 
Processo licitatório nº 09/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Oswaldo Cruz, localizada na Rua: Dr . João 
Cavalheiro, s/n°, Bairro: Santa Rita, Cidade: São João Nepo-
muceno – MG – CEP: 36 .680-000 – Telefone: (32) 3261-1177, 
e-mail: escola .70149@educacao .mg .gov .br até o dia 13/11/2018, 
às 09:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar Maria das Dores de Souza torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/11/2018, às 13h30min, Processo licitatório nº 06/2018, Moda-
lidade cotação de preços para aquisição de Merenda para Benefi-
ciar alunos com Alimentação Escolar com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Maria das Dores de Souza, localizada na Rua 
Barão de Cataguases, nº 444 – Santa Helena – Juiz de Fora – CEP: 
36015-370 – Telefone: (32) 3211-0904, e-mail: escola .68632@
educacao .mg .gov .br até o dia 01/11/2018, às 16h00min .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Batista de Oliveira realiza Chamada Pública nº 
01/2018 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 no artigo 27 da Resolução 
CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 30/11/2018, às 08:30h, na EE Batista de Oliveira, localizada 
na Av . Sete de Setembro, 64 – B . Costa Carvalho, Cidade: Juiz 
de Fora – MG – CEP: 36070-000 – Telefone: (32) 3015-2202, 
e-mail: escola .68462@educacao .mg .gov .br Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br . 

10 cm -26 1159202 - 1

ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar DR . CIRO MARCIEL torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 09/11/2018, às 09:00 
horas, Processo Licitatório nº05/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E DR . CIRO MACIEL, localizada na Rua 
da Saudade Teófilo Otoni s/n, Catuji CEP:39.816-000, Tel: (33) 
3532-9221, e-mail: escola .146749@educacao .mg .gov .br até o dia 
08/11/2018, às 20:00h .
ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR
A Caixa Escolar ODILON ESTEvES LIMA realiza Chamada 
Pública 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . Os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da Resolu-
ção FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de vendas até 
o dia 20/11/2018 as 14:00 horas na sede da E .E JOSE MENDES 
BARBOSA, localizada na Fazenda Rochedo -Novilhona, s/n, 
Novo Cruzeiro CEP:39 .821-000, e-mail: escola .147656@educa-
cao .mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estarão 
disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar ODILON ESTEvES LIMA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 
14:00 horas, Processo Licitatório nº02/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E JOSE MENDES BARBOSA, localizada na 
Fazenda Rochedo -Novilhona, s/n, Novo Cruzeiro CEP:39 .821-
000, e-mail: escola .147656@educacao .mg .gov .br até o dia 
06/11/2018, às 13:00h
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar vEREADOR JuLIO LAGES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 18/11/2018, às 
10:30 horas, Processo Licitatório nº04/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE FREI GASPAR DE MODICA, localizada na 
Rua Governador valadares 711, Itambacuri, CEP: 39830 .000 – 
tel .: 033-3511-1347, e-mail :escola .146803@educaca .mg .gov .br 
até o dia 18/11/2018, às 09:00h .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar vILA FORMOSA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 19/11/2018, às 10:30 
horas, Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E PROFESSORA MILCIA DE OLIvEIRA 
ABRANTES, localizada na Rua Professor Mendonça, nº 515, 
Nossa Sra . de Fátima, Itambacuri CEP:39 .830-000, Tel: (33) 
3511-1477, e-mail: escola .146781@educacao .mg .gov .br . até o 
dia 19/11/2018, às 09:00h
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar BOM JESuS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 08:00 horas, 
Processo Licitatório nº07/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E BOM JESuS, localizada na Rua Santa Isabel, nº 
60, Manoel Pimenta, Teófilo Otoni CEP:39.802-181, Tel: (33) 
3521-6244, e-mail: escola .148067@educacao .mg .gov .br até o dia 
06/11/2018, às 07:30h .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar BOM JESuS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 09:00 horas, 
Processo Licitatório nº08/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E BOM JESuS, localizada na Rua Santa Isabel, nº 
60, Manoel Pimenta, Teófilo Otoni CEP:39.802-181, Tel: (33) 
3521-6244, e-mail: escola .148067@educacao .mg .gov .br até o dia 
06/11/2018, às 08:00h .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar BOM JESuS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº09/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E BOM JESuS, localizada na Rua Santa Isabel, nº 
60, Manoel Pimenta, Teófilo Otoni CEP:39.802-181, Tel: (33) 
3521-6244, e-mail: escola .148067@educacao .mg .gov .br até o dia 
06/11/2018, às 09:00h .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar BOM JESuS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 11:00 horas, 
Processo Licitatório nº10/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E BOM JESuS, localizada na Rua Santa Isabel, nº 
60, Manoel Pimenta, Teófilo Otoni CEP:39.802-181, Tel: (33) 
3521-6244, e-mail: escola .148067@educacao .mg .gov .br até o dia 
06/11/2018, às 10:00h .
ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR
A Caixa Escolar SÃO FRANCISCO realiza Chamada Pública 
01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . Os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da Resolu-
ção FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de vendas até o 
dia 20/11/2018 as 14:00 horas na sede da E .E FREI BRáS BER-
TEN, localizada na Rua Alameda Tuauba, nº 101, Bela vista, Teó-
filo Otoni CEP:39.800-226, e-mail: escola.148008@educacao.
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estarão dispo-
níveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar, PEDRO vERSIANI torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 06/11/2018, às 09:00 
horas, Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E Irmã Arcângela, localizada na Rua Joaquim 
Rodrigues de Morais nº 380 – CEP 39 .800 .077, telefone (033) 
3521-3609, e-mail :escola  .148130@educacao .mg .gov .br até o 
dia 06/11/2018, às 08:00h
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A Caixa Escolar Professor Wilson Lopes do Couto, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 
12/11/2018, às 18:00, Processo Licitatório nº 03/2018, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
da Alimentação Escolar . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia completa do edital na sede da EE Professor Wilson 
Lopes do Couto, localizada à Av . Manoel da Costa Gontijo, 311 
– Bairro Nossa Senhora de Fátima – Bom Despacho - MG, CEP 
35600-000 – Tel . (37) 3521-1720, e-mail: escola .32344@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 12/11/2018 às 09:00 . TC 856749/2017
A Caixa Escolar Monsenhor Artur de Oliveira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 12/11/2018, 
às 08:00, Processo Licitatório nº 08/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimen-
tação Escolar . Os interessados poderão obter informações e cópia 
completa do edital na sede da EE Monsenhor Artur de Oliveira, 
localizada à Praça Amanda Gontijo de Oliveira, 77 – Centro – 
Pitangui - MG, CEP 35650-000 – Tel . (37) 3271-1440, e-mail: 
escola .35459@educacao .mg .gov .br até o dia 09/11/2018 às 22:00 . 
TC 873993/2018
A Caixa Escolar de Ensino Fundamental realizará Chamada 
Pública 12/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no art . 27 da Resolução 
FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 26/11/2018, às 15:00, 
na EE Indígena Caxixó Taoca Sérgia, localizada à Comunidade 
Capão do Zezinho, s/n, Zona Rural – Martinho Campos - MG, 
CEP 35606-000 – Tel . (37) 3524-6192, e-mail: escola .322865@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet http://www .portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br/ TC 857898/2017
A Caixa Escolar de Ensino Fundamental realizará Chamada 
Pública 13/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no art . 27 da Resolução 
FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 26/11/2018, às 16:00, 
na EE Indígena Caxixó Taoca Sérgia, localizada à Comunidade 
Capão do Zezinho, s/n, Zona Rural – Martinho Campos - MG, 
CEP 35606-000 – Tel . (37) 3524-6192, e-mail: escola .322865@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet http://www .portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br/ TC 876577/2018
A Caixa Escolar Coronel Robertinho, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará no dia 12/11/2018, às 16:30, 
Processo Licitatório nº 03/2018, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Esco-
lar . Os interessados poderão obter informações e cópia completa 
do edital na sede da EE Coronel Robertinho, localizada à Rua Dr . 
Cisalpino Marques Gontijo, 475 – Bairro São José – Bom Despa-
cho - MG, CEP 35600-000 – Tel . (37) 3521-1834, e-mail: esco-
la .32336@educacao .mg .gov .br até o dia 12/11/2018 às 16:00 . TC 
873857/2018 .
A Caixa Escolar Júlia Soares da Silva, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 09/11/2018, às 
09:00, Processo Licitatório nº 16/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimenta-
ção Escolar . Os interessados poderão obter informações e cópia 
completa do edital na sede da EE Frei Orlando, localizada à Rua 
Frei Orlando, 330 – Centro – Morada Nova de Minas - MG, CEP 
35628-000 – Tel . (37) 3755-1170, e-mail: escola .34584@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 09/11/2018 às 08:00 . TC 873956/2018 .
A Caixa Escolar Padre Joaquim xavier Lopes Cançado, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 
12/11/2018, às 14:30, Processo Licitatório nº 05/2018, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos da Alimentação Escolar . Os interessados poderão obter 
informações e cópia completa do edital na sede da EE Padre Joa-
quim xavier Lopes Cançado, localizada à Rua Siderpita, 155 – 
Bairro Chapadão – Pitangui - MG, CEP 35650-000 – Tel . (37) 
3271-4424, e-mail: escola .35505@educacao .mg .gov .br até o dia 
12/11/2018 às 14:00 . TC 873995/2018 .
A Caixa Escolar José Ribeiro de Andrade, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 06/11/2018, 
às 16:00, Processo Licitatório nº 05/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimen-
tação Escolar . Os interessados poderão obter informações e cópia 
completa do edital na sede da EE José Ribeiro de Andrade, loca-
lizada à Avenida Francisco Guimarães, 302 – Centro – Cedro do 
Abaeté - MG, CEP 35624-000 – Tel . (37) 3544-1106, e-mail: 
escola .307343@educacao .mg .gov .br até o dia 06/11/2018 às 
16:00 . TC 876480/2018 .
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RETIFICAÇÃO – ATO Nº 116/2018 .

RETIFICA-SE A PuBLICAÇÃO Extrato de Edital para Cha-
mada Pública – Agricultura Familiar - (TC nº 856751/2017) - 
Caixa Escolar Prof .ª Amélia De Castro Monteiro, publicado no 
MG, dia 17/10/2018, caderno 1, coluna 3, página 51:
Onde se lê:  . . . “PROFª MARIA AMÉLIA DE CASTRO . . .”
Leia-se:  . . . “PROF .ª AMÉLIA DE CASTRO MONTEIRO . . .”
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FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA

RETIFICAÇÃO Nº1/2018
EDITAL Nº . 34/2018

PROCESSO SELETIvO - DESIGNAÇÃO TEMPORARIA
O DIRETOR DE EDuCAÇÃO BASICA, designado para respon-
der pela Presidência, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Estadual Nº22 .257, de 27 de julho de 2016, 
pelo Decreto Nº 45 .826, de 20 de dezembro de 2011, torna publico 
a retificação do Edital acima citado, cujas alterações estão a seguir 
elencadas:
3 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Onde se lê:
b) Maior tempo de efetivo exercício na rede publica (Estadual, 
Federal ou Municipal) no cargo a que concorre, até o limite de 
84 meses .
Leia se:
b) Maior tempo de efetivo exercício na rede publica (Estadual, 
Federal ou Municipal) ou na Iniciativa privada, no cargo a que 
concorre, até o limite de 84 meses .

Ibirité, 26 de outubro de 2018 .
Wanderson de Sousa Cleres

Diretor de Educação Básica da
Fundação Helena Antipoff
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