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ExTrATO PArA CONviTE – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar Maria Borçari da Fonseca torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 9:00 horas, 
Processo licitatório nº 03/2021, 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 Maria Concei-
ção Gonçalves Carrara, localizada na Praça São Jose, 42 do município de 
Pedra Dourada, MG - CEP 36847-000, Tel .: (32) 3748-1063, e-mail: esco-
la.322652@educacao.mg.gov.br, até o dia 22/06/2021, às 9:00hs.
A Caixa Escolar Maria Borçari da Fonseca torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 9:30 horas, 
Processo licitatório nº 04/2021, 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 Maria Concei-
ção Gonçalves Carrara, localizada na Praça São Jose, 42 do município de 
Pedra Dourada, MG - CEP 36847-000, Tel .: (32) 3748-1063, e-mail: esco-
la.322652@educacao.mg.gov.br, até o dia 22/06/2021, às 9:30hs.
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SrE - SETE LAGOAS
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 

GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)
A Caixa Escolar ruTH BrANDÃO DE AZErEDO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade CONviTE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/CONTrA-
PArTiDA . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
por meio do endereço de e-mail: escola.349305.caixaescolar@educacao.
mg .gov .br da EE ruTH BrANDÃO DE AZErEDO, localizada na Ave-
nida Três, n° 923 – Bairro Cidade de Deus – CEP 35703-287 - Telefone (31) 
3772 6567 até o dia 25/06/2021, às 8:00hs

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE

A Caixa Escolar reinaldo Andrade torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 28/06/2021, às 10:00 horas, Processo 
licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E .E . PrOFESSOrA MAriA 
DA CONCEiÇÃO DA SiLvA, localizada na Avenida ulisses Batista n° 40, 
centro CEP 35.777-000. Telefone (031) 3715-6292, e-mail: escola.311189@
educacao .mg .gov .br . Até o dia 25/06/2021, às 12h00 min .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)

A Caixa Escolar Clotilde Americana Avelar torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 /06/2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: 
escola.141933.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE Professora Elza 
Moreira Lopes, localizada na rua das Papoulas n° 200- CEP 35701385 
Telefone (31) 3772-8287 até o dia 28/06/2021, às 10:00h .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – PNAE/ CONTrA PArTiDA (virTuAL)

A Caixa Escolar Maria Tanure torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 9:00 horas, Processo licitatório 
nº 03/2021, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital por meio do endereço de e-mail: escola.141640.caixaescolar@educa-
cao .mg .gov .br, da EE Edite Furst, localizada na Av . Abílio Tanure, n° 294 
– Bairro Eldorado em Sete Lagoas/MG – CEP 35702-166 – Telefone (31) 
3774 4344, até o dia 23/06/2021, às 17hs .

ExTrATO DE EDiTAL PArA OBrAS (ACiMA DE r$ 500,000,00)
A Caixa Escolar José ribeiro da Silva torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 09 de 07/2021, às 09:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para contratação de pessoa 
jurídica para execução de obras de reforma Quadra Coberta . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital na sede da EE Oscar Artur 
Guimarães, localizada na rua Martins da Costa n°157 – Centro – Distrito de 
São vicente / Baldim CEP 35 .733-000 – Telefone (031) 3718-5119, e-mail: 
escola.140376@educacao.mg.gov.br. até o dia 30/06/2021, às 13 horas.

ExTrATO DE EDiTAL PArA OBrAS (ACiMA DE r$ 500,000,00)
Caixa Escolar Professor Cândido Azeredo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 05/08/2021, às 09:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 04/2021, Modalidade Tomada de Preços para contrata-
ção de pessoa jurídica para execução de obras de (reforma e/ou ampliação) . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital na sede da EE 
Professor Cândido Azeredo, localizada na rua Goiás n° 1 .120 – Boa vista 
– CEP 35 .700-085 – Telefone (31) 3771-3514, e-mail: escola .141844 .caixa-
escolar@educacao.mg.gov.br. até o dia 30/07/2021, às 12 horas.

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)

A Caixa Escolar Doutor Flávio Castelo Branco Gutierrez torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/05/2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: esco-
la.141801.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da Escola Estadual Deputado 
Renato Azeredo, localizada na Rua Delfinópolis n° 275 – bairro Interlagos 
– Sete Lagoas/MG – CEP 35701340 – Telefone (031) 3774-0016 até o dia 
24/05/2021, às 12:00h .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – PNAE (PrESENCiAL)

A Caixa Escolar Bairro do Cruzeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 13:00 horas, Processo 
licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos da Fonte Federal e Estadual . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital na sede da EE Professora vitiza 
Octaviano viana, localizada na rua Candido da Fonseca viana Sobrinho n° 
542– B . Cruzeiro Matozinhos – MG -CEP 35720-0000– Telefone (31)3712-
1864 e-mail: escola.141186.caixaescolar@educacao.mg.gov.br até o dia 
23/06/2021, às 13:00 Horas .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr EDiTAL: 002/2021

A Caixa Escolar visconde do rio das velhas realiza Chamada Pública nº 
002/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
Os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar 
a documentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda, ExCLuSivAMENTE POr EMAiL, no 
endereço escola.141216@educacao.mg.gov.br até o dia 08/07/2021, às 11 
horas . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

 ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr EDiTAL: 002/2021

A Caixa Escolar Pedro Saturnino torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 9 horas, Processo licitató-
rio nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de produtos para for-
necimento do kit merenda escolar não encontrados na AGF, com recursos 
do Temo de Compromisso nº 950641/2021 Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital na sede da Escola Estadual Professor vitor 
Pinto, localizada na rua Sete Lagoas nº 84 – Cep .35767-000 – Telefone 
(31)37176247, e-mail: esvitorpinto@yahoo.com.br, até o dia 24/06/2021 
às 9 horas .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr EDiTAL: 003/2021

A Caixa Escolar Pedro Saturnino torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021,às 10 horas, Processo lici-
tatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aquisição de produtos para 
fornecimento do kit merenda escolar não encontrados na AGF, com recur-
sos do Temo de Compromisso nº 947112/2021 Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital na sede da Escola Estadual Professor 
vitor Pinto, localizada na rua Sete Lagoas nº 84 Cep .35767-000 -Telefone 
(31)37176247, e-mail: esvitorpinto@yahoo.com.br, até o dia 24/06/2021 às 
10 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA OBrAS
A Caixa Escolar Prefeito Zico Paiva torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 06/07/2021 às 17h30min horas, Pro-
cesso licitatório nº 09/2021, Modalidade CONviTE para contratação de 
pessoa jurídica para execução de obras de construção emergencial de muro 
de arrimo . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital na 
sede da EE Prefeito Zico Paiva, localizada na rua Apucarana n°68, CEP 
35701-304 – Telefone (031) 3773-7014, e-mail: escola.218944@educacao.
mg .gov .br até o dia 29/06/2021, às 16h00min horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)

A Caixa Escolar PrEFEiTO ZiCO PAivA torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 29/06/2021, às 17h30min 
horas, Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade CONviTE para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital por meio do endereço de 
e-mail: escola.218944@educacao.mg.gov.br da EE PREFEITO ZICO 
PAivA, localizada na rua Apucarana n° 68 – Aeroporto – CEP 35701-
304 – Telefone (031) 3773-7014 até o dia 25/06/2021, às 16h00 .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)

A Caixa Escolar Professor rousset torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 9:00 horas, Processo 
licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola .141861 .
caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE Professor Rousset, localizada 
na rua uberlândia n° 900 – CEP 35700-237 – Telefone (031) (31) 3771-
2424 até o dia 20/05/2021, às 12:00h .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE (virTuAL)

A Caixa Escolar Maria Amâncio torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às 09:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: esco-
la.310671@educacao.mg.gov.br da EE Maria Amâncio, localizada na 
rua São José n° 747 – São Geraldo, Sete Lagoas – CEP 35700-209 – 
Telefone (31) 3771-3354 até o dia 22/06/2021, às 12 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – PNAE (PrESENCiAL)

A Caixa Escolar D . Hermelita Soares Horta, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/06/2021, às 09:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital na sede da E .E . Hermelita 
Soares Horta, localizada na rua Bolívia, n° 316, Matozinhos/MG – CEP: 
35.720-000 – Telefone (031) 37123608, e-mail: escola.141259@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 25/06/2021, às 12 horas .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar Mauro Nogueira torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às 13 horas, Processo 
licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola .141909 .
caixaescolar@educacao.mg.gov.br e da EE Santos Azeredo, localizada 
na Avenida Antônio Mendonça Chaves, n° 22 – bairro vapabuçu – CEP 
35701-141 – Telefone (0xx31) 3773-7015, até o dia 21/06/21, às 12h .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS PErECÍvEiS – PNAE

A caixa Escolar vera Spyer rabelo Neves torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . 
Modestino Andrade Sobrinho, localizada na rua rio Sapucaí, nº 278 
– Bairro industrial – CEP 35701-123 – telefone (31) 37713878, (31) 
999654186 ou por e-mail: escola.141810@educacao.mg.gov.br, até às 
16:00 do dia 22/06/2021 .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – PNAE (PrESENCiAL)

A Caixa Escolar Bairro do Cruzeiro torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 16/06/2021, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Fonte Federal e Estadual . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital na sede da EE Pro-
fessora vitiza Octaviano viana, localizada na rua Candido da Fonseca 
viana Sobrinho n° 542– B . Cruzeiro Matozinhos–MG - CEP 35720-
0000– Telefone (31)3712-1864 e-mail: escola.141186.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br até o dia 15/06/2021, às 13:00 horas .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – PNAE/CONTrA PArTiDA (virTuAL)

A Caixa Escolar Ana Jacqueline volpi torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 9:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 01/2021, Modalidade convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: esco-
la.372110.caixaescolar@educacao.mg.gov.br, da EE de Ensino Médio, 
localizada na Praça do Milito, s/n°, Bairro Barreiro, em Sete Lagoas/
MG – CEP 35701-531 – Telefone (31) 99846-9175, até o dia 23/06/2021, 
às 17 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – AQuiSiÇÃO 

FONTE 10/21 (ESTADuAL) (virTuAL)
A Caixa Escolar Mauro Faccio Gonçalves torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 30/06/2021, às 14 horas, 
Processo licitatório nº 002/2021, Modalidade virtual para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: 
escola.353469.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE Mauro Faccio 
Gonçalves, localizada na rua Delsi Barbosa n° 566 – Bairro Jardim Pri-
mavera ii - Sete Lagoas – CEP 35703-128 – Telefone (031) 3774-0242 
até o dia 30/06/2021, às 12 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS – ESTADuAL (virTuAL)

A Caixa Escolar Eponina de Avellar Azeredo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 15:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade CONviTE para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do ESTADuAL . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital por meio do endereço 
de e-mail: escola.141887.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE Dr. 
Alonso Marques Ferreira, localizada na rua Prof . Abeylard, 2313 Bairro 
Manoa – Sete Lagoas CEP 35700-069 – Telefone (31) 37735964 até o 
dia 23/06/2021 às 16 horas .
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SrE MONTES CLArOS
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 

GÊNErOS ALiMENTÍCiOS- PErECÍvEiS E NÃO 
PErECivEiS . – CONTrAPArTiDA/ESTADuAL

A Caixa Escolar GENTiL DiAS torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 30/06/2021, às 15:00 horas, Pro-
cesso Licitação nº 05/2021, e Processo Licitação nº 06/2021, na moda-
lidade Convite, para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos 
de contrapartida/estadual  . Os interessados devem apresentar até o dia 
29//06/2021, às 17:00 horas . Os interessados poderão obter informa-
ções e à copia do edital completo na sede da Escola Estadual Monsenhor 
Gustavo na rua Monte Sinai, 595, bairro Santo inácio, Montes Claros – 
MG, CEP: 39 .402-489 – Telefone (038) 3214-1894, ou por e-mail: esco-
la.81752@educacao.mg.gov.br

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS- PErECÍvEiS E NÃO 
PErECivEiS . – CONTrAPArTiDA/ESTADuAL

A Caixa Escolar GENTiL DiAS torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 30/06/2021, às 16:00 horas, Pro-
cesso Licitação nº 06/2021, na modalidade Convite, para aquisição de 
Gêneros Alimentícios com recursos de contrapartida/estadual  . Os inte-
ressados devem apresentar até o dia 29//06/2021, às 17:00 horas . Os 
interessados poderão obter informações e à copia do edital completo na 
sede da Escola Estadual Monsenhor Gustavo na rua Monte Sinai, 595, 
bairro Santo inácio, Montes Claros – MG, CEP: 39 .402-489 – Telefone 
(038) 3214-1894, ou por e-mail: escola.81752@educacao.mg.gov.br

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar ADÃO COLArES torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 14:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, 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 Dr . Jose 
Esteves rodrigues, localizada na rua Doutor Jose Ferreira n° 14 Cen-
tro Botumirim – CEP 39596-000 – Telefone (38) 32551360, e-mail: 
ecola.79502@educacao.mg.gov.br até o dia 22/06/2021, às 13h00.

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar ADÃO COLArES torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 14:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, 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 Dr . Jose 
Esteves rodrigues, localizada na rua Doutor Jose Ferreira n° 14 Centro 
Botumirim – CEP 39596-000 – Telefone (38) 32551360, e-mail: eco-
la.79502@educacao.mg.gov.br até o dia 22/06/2021, às 13h00.

ErrATA
A matéria publicada no Minas Gerais no dia 08/06/2021, registro 
1489524, caderno 1, onde se lê “ . . .que fará realizar no dia 15/06/2021 às 
10 hs .” leia- se ‘ . . .que fará realizar no dia 23/06/2021 às 10 hs .”

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar MAriA ELiSA vALLE DE MENEZES torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, 
às 18:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E . Maria Elisa valle de Menezes, localizada na rua Dona Celina 
Marques n° 183 – Engenheiro Dolabela – Município de Bocaiúva-M .G . 
CEP. 39390-000 telefone (38) 999774282, e-mail: escola.79421@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 23 .06 .2021, às 17:30 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar MAriA ELiSA vALLE DE MENEZES torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, 
às 18:30 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E . Maria Elisa valle de Menezes, localizada na rua Dona Celina 
Marques n° 183 – Engenheiro Dolabela – Município de Bocaiúva-M .G . 
CEP. 39390-000 telefone (38) 999774282, e-mail: escola.79421@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 23 .06 .2021, às 18:00 horas .

16 cm -15 1493222 - 1

ExTrATO DO TErMO DE ENCErrAMENTO 
DO CONTrATO Nº 9216673/2019 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) SEE e o 
fornecedor 20 .195 .434/0001-00 – MiLTON GArCiA DE JESuS - EPP, 
Processo nº 1261334 000003/2019, objeto: fornecimento de gás com-
bustível tipo GLP . Encerramento do contrato a partir de 20/05/2020 .

2 cm -15 1493228 - 1

SrE CONSELHEirO LAFAiETE
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 

GÊNErOS ALiMENTÍCiOS PNAE 
A Caixa Escolar Feliciano Mendes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 9:00 h, 
Processo licitatório nº 03/2021, 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 Feliciano 
Mendes, localizada na rua João Paulo Arges, n° 20, Centro, Congo-
nhas – MG, CEP 36410-034, Telefone (31) 3731-1686, e-mail: esco-
la.193429@educacao.mg.gov.br, até o dia 18/06/2021, às 12:00h.

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS rECurSOS ESTADuAiS 

A Caixa Escolar Feliciano Mendes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 21 de junho de 2021, às 9:00 h, 
Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos Estaduais . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Feliciano 
Mendes, localizada na rua João Paulo Arges, n° 20, Centro, Congo-
nhas – MG, CEP 36410-034, Telefone (31) 3731-1686, e-mail: esco-
la.193429@educacao.mg.gov.br, até o dia 18/06/2021, às 12:00h.

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS PNAE 

A Caixa Escolar Gustavo Augusto da Silva torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às17h30-
min, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Gustavo Augusto da Silva, localizada na rua 29 de julho n° 237 – 
centro – Catas Altas da Noruega - MG – CEP 36450-000 – Telefone 
(03137521202), e-mail: escola.193356@educacao.mg.gov.br até o dia 
22/06/2021, às 22h .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS rECurSOS ESTADuAiS 

A Caixa Escolar Gustavo Augusto da Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às 
17h,Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos Estaduais . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Gustavo Augusto da Silva, localizada na rua 29 de julho n° 237 
– centro – Catas Altas da Noruega - MG– CEP 36450-000 – Telefone 
(03137521202), e-mail: escola.193356@educacao.mg.gov.br até o dia 
22/06/2021, às 22h .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS PNAE . 

A Caixa Escolar “ AuGuSTO JOSÉ viEirA”, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021, às 
15:00h, Processo licitatório nº 03/2021 , Modalidade CONviTE , para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
Escola Estadual “ AuGuSTO JOSÉ viEirA” , localizada na rua: Padre 
TEÓFiLO reyn , nº 920 – Expedicionários– Conselheiro Lafaiete/ MG- 
CEP:36.407.226 – Telefone (031)37615463, e-mail: escola.193551@
educacao .mg .gov .br , até o dia 22/06/2021 , às 17:00H .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 
ALiMENTÍCiOS rECurSOS ESTADuAL 

A Caixa Escolar “ AuGuSTO JOSÉ viEirA”, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/06/2021 , às 
15:30h, Processo licitatório nº 04/2021 , Modalidade CONviTE , para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos estadual  . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
Escola Estadual “ AuGuSTO JOSÉ viEirA” , localizada na rua: Padre 
TEÓFiLO reyn , nº 920 – Expedicionários– Conselheiro Lafaiete/ MG- 
CEP:36.407.226 – Telefone (031)37615463, e-mail: escola.193551@
educacao .mg .gov .br , até o dia 22/06/2021 , às 17:00H .

16 cm -15 1493542 - 1

 ErrATA
A matéria publicada no Minas Gerais do dia 10 de junho de 2021, regis-
tro – pagina 44, caderno 113, referente à Caixa Escolar anexa ao Colégio 
imaculada Conceição - onde se lê . Caixa Escolar anexa ao Colégio ima-
culada Conceição leia-se Caixa Escolar Paulina rigotti de Castro .

1 cm -15 1493141 - 1

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

 A Caixa Escolar Aurea Lex Engel torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 17:00 horas, 
Processo Licitatório nº 02/2021, Edital 05/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Dr . Emílio Silveira, localizada na rua Duque de Caxias n° 1359 
– Centro – CEP 37 .130-089 – Telefone (035) 32911493, e-mail: esco-
la.170798@educacao.mg.gov.br. Até o dia 24/06/2021, às 12:00h.

 ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Barão do rio Branco, realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 05/07/2021, às 17hs, via email . esco-
la.171492@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educa-
cao .mg .gov .br  . Chamada pública para dia 06/07/2021 às09hs .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar Divino Espirito Santo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/06/2021, às 
13:00horas, Processo licitatório Nº 01/2021, Modalidade Convitepara 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo, excep-
cionalmente pelo – Telefone (035) 999640044 e.mail: escola.173436@
educacao .mg .gov .br . até o dia 22/06/2021, às 13:00 h .

 ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Padre Antônio Lemos Barbosa realiza Chamada 
Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 29/06/2021, às 12h, na 
EE Godofredo rangel, localizada na rua Cabo Benedito Alves n° 416 
- Cotia – CEP 37415-602 – Telefone (0xx35) 3232-2755, e-mail: esco-
la.174475@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponível na página da internet: http://portaldagricultura-
familiar .mg .gov .br

 ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 
GÊNErOS ALiMENTÍCiOS - PNAE

A Caixa Escolar Padre Antônio Lemos Barbosa torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/06/2021, às 
14:00 horas, Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Godofredo rangel, localizada na rua Cabo Benedito Alves n° 416 – 
Cotia – CEP 37 .415-602 – Telefone (0xx35) 3232-2755, e-mail: esco-
la.174475@educacao.mg.gov.br. até o dia 28/06/2021, às 16h.

12 cm -15 1493142 - 1

SrE/OurO PrETO
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
uNiFiCADA – AGriCuLTurA FAMiLiAr – PNAE .

A CAixA ESCOLAr HENriQuE MiCHEL, realiza Chamada 
Pública nº 02/2021,para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Composição do 1º e 2º Kit de Merenda Escolar/2021 . Os Gru-
pos Formais e informais deverão apresentar a documentação pre-
vista no artigo 27 da resolução/FNDE 06/2020 e Nota Técnica SEE-
01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 06/07/2021, 
às 15h00min, na Escola Estadual Henrique Michel, localizada em 
itabirito/MG,ExCLuSivAMENTE POr E-MAiL, no endereço 
eletrônico:escola.106160@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet:http://agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

4 cm -15 1493494 - 1

SrE DE JANuAriA
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS 

ALiMENTÍCiOS - AGriCuLTurA FAMiLiAr 
(TC 946115/2021) e -(TC: TC 949644 /2021) 

 A Caixa Escolar CAiO MArTiNS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que irá realizar no dia 28/05/2021, às 10:00 horas, 
Chamada Pública individual nº 01/2021 para compor Aquisição do Kit 
Alimentação Federal PNAE/Fonte 36 e contrapartida estadual/fonte 
21 - Durante a pandemia da COviD-19 . (Perecíveis e não perecíveis) 
da Agricultura Familiar . Os grupos Formais e informais deverão apre-
sentar documentação prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 
26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 27/05/2021, às 17:00, Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EMA-
TER de Juvenilia e via e-mail escola.62995@educacao.mg.gov.br.da 
E .E . ANTONiO OrTiGA, localizada na rua Antônio Ferreira de Alki-
mim, 230 – CENTrO - CEP: 39467000 – Tel: (38)999197557 .

4 cm -15 1493523 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
ExTrATO DE EDiTAL Nº 22/2021

PrOCESSO DE iNSCriÇÃO CADASTrO DE 
rESErvA EDuCAÇÃO PrOFiSSiONAL

A FuNDAÇÃO HELENA ANTiPOFF, torna público a abertura do 
processo de inscrição, cadastro de reserva ao exercício de função de 
Professor de Educação Básica – PEB, regente de aulas nos Curso de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (concomitante e sub-
sequente) em informática, nos termos da resolução SEE nº resolu-
ção SEE N 4 .503/2021 e outros instrumentos normativos .Período de 
inscrição: das 9h do dia 16/06/2021 até às 9h do dia 21/06/2021 .Site 
para inscrição: www .fha .mg .gov .br . informações: Tel .: (31)3521-9528 .
Edital na íntegra acesse: www .fha .mg .gov .br

 ibirité,15 de junho de 2021
 vicente Tarley Ferreira Alves

 Presidente da Fundação Helena Antipoff
4 cm -15 1493519 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

 ExTrATO DE CONTrATO
 Retifica no Extrato de Contrato Administrativo publicado em 
02/06/2021, p . 54: C .A nº 298 - Elizabeth Souza Caetano . Onde lê-se 
vigência: 01/06/2021 a 31/12/2021, leia-se: vigência: 01/06/2021 a 
30/06/2021 .

1 cm -15 1493361 - 1

FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
 PrEGÃO ELETrÔNiCO - PrOCESSO DE 

COMPrAS Nº 2161001 000018/2021
 A Fundação Educacional Caio Martins - FuCAM, por meio da Direto-
ria de Planejamento, Gestão e Finanças, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2161001 000018/2021, 
dia 01/07/2021, quinta-feira, às 09h30, horário oficial de Brasília, obje-
tivando a Aquisição de Ferramentas e utensílios, para atendimento às 
demandas dos Centros Educacionais localizados nos municípios de 
Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília, riachinho, São Francisco/
MG, conforme especificações constantes Anexo I - Termo de Referên-
cia do Edital nº 04/2021 .As propostas deverão ser encaminhadas, por 
meio do site www .compras .mg .gov .br, a partir do dia 16/06/2021 . O 
Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .compras .
mg .gov .br . Maiores informações pelo telefone: (31) 98710-2723/ (31) 
99146-0922 ou pelos e-mails: gilmar.pereira@fucam.mg.gov.br; c/c 
cleria.alves@fucam.mg.gov.br.

PrEGÃO ELETrÔNiCO - PrOCESSO DE 
COMPrAS Nº 2161001 000015/2021

A Fundação Educacional Caio Martins - FuCAM, por meio da Direto-
ria de Planejamento, Gestão e Finanças, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2161001 000015/2021, 
dia 30/06/2021, quarta-feira, às 09h30, horário oficial de Brasília, obje-
tivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda 
dos Centros Educacionais da Fundação Caio Martins – FuCAM loca-
lizados nos municípios de Esmeraldas, Buritizeiro, Januária, Juve-
nillia, Riachinho e São Francisco, conforme especificações constantes 
no Anexo i - Termo de referência do Edital nº 03/2021 . As propostas 
deverão ser encaminhadas, por meio do site www .compras .mg .gov .br, 
a partir do dia 16/06/2021 . O Edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados no site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações pelo 
telefone: (31) 98710-2723/ (31) 99146-0922 ou pelos e-mails: gilmar .
pereira@fucam.mg.gov.br; c/c cleria.alves@fucam.mg.gov.br.

Geraldina rodrigues de Souza .
Belo Horizonte, 16 de junho de 2021 .

8 cm -15 1493516 - 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 3202106152304420157.
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