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SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

SrE – DiAMANTiNA
ExTrAToS DE EDiTAiS PArA AQuiSiÇÃo 

DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA
A Caixa Escolar Badaró Júnior torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 29/10/2019 às 
8:00 horas, Processo Licitatório nº 03/2019, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contra-
partida Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Badaró Júnior, localizada 
na Av . Lauro Machado, n° 464, Centro, CEP: 39 .660-000, Tele-
fone: (038) 3527-1132, Município: Turmalina - MG, e-mail: esco-
la .25011@educacao .mg .gov .br até o dia 28/10/2019 às 17:00 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar Professora Helena Antipoff torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
14/11/2019 às 10:00 horas, Processo Licitatório nº 05/2019, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos da PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Jerônimo Pontello, loca-
lizada na via Almenara/Minas Novas, S/n°, CEP: 39 .188 .000, 
Telefone: (038) 3533-1592, Município: Couto de Magalhães de 
Minas - MG, e-mail: escola .023655@educacao .mg .gov .br até o 
dia 13/11/2019 às 12:00 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
CoLETivA DA AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Nelson Fernandes realiza Chamada Pública Cole-
tiva nº02/2019 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 resolução 
FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
12/11/2019, ás 17:00 h ., na EE imaculada Conceição, localizado 
na rua Pref . Antônio Moreira Júnior, nº 20, CEP: 39 .215-000, 
Telefone: (038) 3727-1144, Município: Monjolos – MG, e-mail: 
escola .24571@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

8 cm -21 1285090 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo – SrE PouSo ALEGrE
Terceiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 9077650
objeto: Prorrogação de vigência por período de 12 meses a contar 
de 24/10/2019 . Signatários: Estado de Minas Gerais - SEE / Supe-
rintendência regional de Ensino de Pouso Alegre e a empresa 
Aliança Comércio e Serviços de vigilância eletrônica . valor r$ 
7 .200,00 - Fundamento legal: Cláusula Décima segunda do con-
trato original e artigo 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . 
Pouso Alegre, 03 de outubro de 2019 . Superintendente regional 
de Ensino de Pouso Alegre: Clícia Maria Beraldo Nadalini Hart

3 cm -21 1284905 - 1

SrE-LEoPoLDiNA
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 

GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE / CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr .

A CAixA ESCoLAr “Dr SANDovAL SoArES DE AZE-
vEDo” torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 29/10/2019, às 10:00 horas, Processo licita-
tório nº 021/2019, Modalidade Convite para a aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Coronel vieira localizada na Avenida Astolfo Dutra- n° 303 – B . 
Centro – CEP 36770-001 Telefone (32) 3421-3711 e-mail: esco-
la .97314@educacao .mg .gov .br; eecoronelvieira@gmail .com . Até 
o dia 29/10/2019, às 09:00 horas .
A CAixA ESCoLAr Dr . JoSÉ GoMES DoMiNGuES realiza 
Chamada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos For-
mais e informais deverão apresentar a documentação prevista na 
resolução FNDE n .º 26/2013, alterada pela resolução FNDE n .º 
04/2015 e Nota Técnica SEE nº 02/2019, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 11/11/2019, às 11:00 horas, na Escola Esta-
dual Emilio ramos Pinto, localizada na rua Padre José Domin-
gues, S/n° , Bairro: Seminário - CEP 36700–000 Telefone (32) 
98811-8048, e¬-mail: escola .98221@educacao .mggov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A CAixA ESCoLAr “JoÃo iGNáCio PEixoTo” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 31/10/2019, às 14:30 horas, Processo licitatório nº 11/2019, 
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 . “Prof . Clóvis Salgado”, 
localizada na rua Pergentino Dutra de Siqueira, nº 10, CEP: 
36 .774-776 telefone: (032) 3421-7029 e-mail: escola .97381@
educacao .mg .gov .br, até o dia 30/10/2019 às 17:30h .
A CAixA ESCoLAr “JoÃo iGNáCio PEixoTo” realiza 
Chamada Pública nº 04/2019 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e 
informais deverão apresentar a documentação prevista na reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da resolu-
ção FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 13/10/2019, às 17:00 horas, na Escola Estadual “Prof . Cló-
vis Salgado”, localizada na rua Pergentino Dutra de Siqueira, 
nº 10, CEP: 36 .774-776 telefone: (032) 3421-7029, email: esco-
la .97381@educação .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
A CAixA ESCoLAr “JoÃo iGNáCio PEixoTo” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 31/10/2019, às 14:30 horas, Processo licitatório nº 10/2019, 
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 . “Prof . Clóvis Salgado”, 
localizada na rua Pergentino Dutra de Siqueira, nº 10, CEP: 
36 .774-776 telefone: (032) 3421-7029 e-mail: escola .97381@
educacao .mg .gov .br, até o dia 30/10/2019 às 17:30h .

12 cm -21 1284917 - 1

SrE ArAÇuAi
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS

ALiMENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar Manoel da Silva Gusmão torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia de 
30/10/2019, às 10hs30min, Processo Licitatório nº 02/2019, 
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 . Manoel da Silva Gusmão, 
localizada na rua das Flores n°135 Bairro Porto Alegre- itinga/
MG CEP 39 .610 .000 – Telefone (0xx33)3733-1168, e-mail: 
escola .146986@educacao .mg .gov .br até o dia 30/10/2019, às 8h: 
00min .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar Professor Elídio Duque torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/10/2019, às 
10:00h, Processo licitatório nº 03/2019, 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 . Professor Elídio Duque, localizada à 
Avenida Florípes Crispim, 711 - Panorama – Salinas/MG – CEP: 
39 .560-000 – Telefone (38) 3841-1092, e-mail: escola .82503@
educacao .mg .gov .br , até o dia 31/10/2019, às 09:00h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS PErECÍvEiS E NÃo PErECÍvEiS

A Caixa Escolar Dr . João Cardoso torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 30/10/2019, às 
17:00 horas, Processo licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
para beneficiar alunos com Alimentação Escolar. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
Escola Estadual Professor José Miranda, localizada na rua Teo-
domiro Sarmento, 150, Bairro: São Pedro, Salinas/MG – CEP 
39560000 – Telefone (38) 3841 1142, e-mail: escola .82431@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 30/10/2019 às 12:00 horas .

8 cm -21 1284884 - 1

DirEToriA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNioS

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato de Locação de imóvel nº 9 .223 .031/2019 - Processo SEi 
nº 1260 .01 .0013833/2019-44 . Assinatura: 21/10/2019 . Partes: 
SEE/MG, Marcos de Abreu Lima e Terezinha verônica Morais 
de Abreu Lima . objeto: imóvel para funcionamento do Centro 
Estadual de Educação Continuada – CESEC Nova Pampulha . 
Município: ribeirão das Neves - MG . valor mensal: r$ 7 .719,11 . 
vigência: 08 (oito) meses, a iniciar-se na data da assinatura do 
contrato . Dotação: oP/2019: 1261 .12 .361 .211 .4647 .0001 .339
036 .11 - Fonte: 10 .1 .0 . Assinantes: Edelves rosa Luna, renata 
Ferreira Leles Dias, Marcos de Abreu Lima e Terezinha verônica 
Morais de Abreu Lima .

ExTrATo DE rATiFiCAÇÃo DE ATo DE
CoNCESSÃo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo

Extrato de Ratificação de Ato de Concessão de Dispensa de Lici-
tação . Processo SEi nº 1260 .01 .0021700/2019-65 . Assinatura: 
21/10/2019 . Assinante: EDELvES roSA LuNA, Secretário de 
Estado Adjunto de Educação . o Secretário de Estado Adjunto 
de Educação, no uso de suas atribuições previstas no artigo 2º, 
inciso iii do Decreto Estadual 43 .817, de 14 de junho de 2004, na 
resolução SEE nº 3 .592, de 4 de setembro de 2017 e, nos termos 
Parecer Técnico 55/2019 (Evento nº 7052482) e da Nota Jurídica 
402-0/2019 - Expediente 0559-0/AJSEE/2019 (Evento 7821747), 
constantes do presente processo para locação do imóvel situado 
na rua Santo Antônio, nº 1 .130, Bairro Centro, CEP 36016-905, 
no Município de Juiz de Fora/MG, destinado ao funcionamento 
da Escola Estadual Delfim Moreira - Superintendência Regio-
nal de Ensino de Juiz de Fora, rATiFiCA o Ato de Concessão 
de Dispensa de Licitação (Evento nº 7881815), com fulcro no 
artigo 24, inciso x, da Lei Federal 8 .666, de 21 de junho de 1993, 
AuToriZA a celebração do Contrato de Locação de imóvel com 
iNvEST - Administração e Corretora de imóveis Ltda . o contrato 
terá vigência de 18 (dezoito) meses, a contar da data da assina-
tura, com valor mensal de r$ 44 .564,34 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 
corrigido anualmente conforme estabelecido pela resolução Con-
junta SEPLAG/SEF nº 8898, de 14 de junho de 2013 . As despe-
sas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das 
seguintes classificações orçamentárias: OP/2019: 1261.12.361.21
1 .4647 .0001 .339036 .11 - Fonte: 10 .1 .0, para o presente exercício 
e pelas correspondentes nos exercícios subsequentes . Belo Hori-
zonte, 21 de outubro de 2019 .

ExTrAToS DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
Extrato da Segunda Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001302/2016 – Processo SEi nº 1260 .01 .0059721/2019-49 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de Sar-
doá . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência para: 
22/11/2020 .

Extrato da Segunda Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001310/2016 – Processo SEi nº 1260 .01 .0059788/2019-83 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Santo Antônio do Aventureiro . objeto: Prorrogação de vigência . 
Alteração de vigência para: 28/11/2020 .

Extrato da Terceira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261003558/2015 – Processo SEi nº 1260 .01 .0060794/2019-81 . 
Assinatura: 24/09/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de Pes-
cador . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 28/12/2020 .

Extrato da Segunda Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001321/2016 – Processo SEi nº 1260 .01 .0059804/2019-39 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Patis . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 15/12/2020 .

Extrato da Terceira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261003508/2015 – Processo SEi nº 1260 .01 .0059826/2019-27 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Juvenília . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 28/12/2020 .

Extrato da Primeira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001773/2017 – Processo SEi nº 1260 .01 .0063179/2019-94 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de Cla-
raval . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 28/12/2021 .

Extrato da Primeira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001713/2017 – Processo SEi nº 1260 .01 .0062933/2019-43 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de Ara-
porã . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 28/12/2021 .

Extrato da Primeira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001768/2017 – Processo SEi nº 1260 .01 .0063447/2019-36 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Prata . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigência 
para: 28/12/2021 .

Extrato da Primeira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261003531/2015 – Processo SEi nº 1260 .01 .0063741/2019-52 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Taparuba . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de vigên-
cia para: 28/12/2020 .

Extrato da Primeira Prorrogação de ofício ao Convênio n .º 
1261001726/2017 – Processo SEi nº 1260 .01 .0063365/2019-19 . 
Assinatura: 11/10/2019 . Partes: EMG/SEE e o Município de 
Monte Carmelo . objeto: Prorrogação de vigência . Alteração de 
vigência para: 28/12/2021 .

22 cm -21 1285249 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar Monsenhor Amantino torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia de 31/10/2018, 
às 14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da E . E . do Quilombo , localizada na rua 
Francisco Fernandes, n° 101 – Quilombo – Sabinópolis -MG CEP 
39750000 , e-mail: escola .45071@educacao .mg .gov .br ., até o dia 
31/10/2019, às 12:00 horas .

3 cm -21 1284781 - 1

SrE-CArANGoLA
ExTrATo PArA CoNviTE – MErENDA rEGuLAr

A Caixa Escolar Marieta Carlos Torres torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/10/2019, às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 14/2019, 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 . São Sebastião, localizada no Povoado de 
São Sebastião da Barra, município de Espera Feliz, MG - CEP 
36 .830-000, Tel .: (32) 99994-9489, e-mail: escola .97721@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 29/10/2019, às 07:30 h .

3 cm -21 1285156 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – SrE CArATiNGA

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar da Escola Estadual Dr . José Augusto torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 29/10/2019, às 14:30 horas, processo licitatório nº 06/2019, 
modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE- Contrapartida . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr . 
José Augusto, localizada na rua Joaquim Franco n° 47 – Cen-
tro– Entre Folhas- CEP 35 .324-000 – telefone (033) 3324-6141, 
e-mail: escola .19534@educacao .mg .gov .br .

3 cm -21 1285016 - 1

SrE MANHuAÇu
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 

DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE
A Caixa Escolar EDuArDo GriPPtorna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 11/11/19 às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópias do Edital com-
pleto na sede da EE ProFª MAriA DA GLÓriA vALLE, loca-
lizada na rua Dona olivia Moreira valle n°32 – Alto Jequitibá 
- MG – CEP 36976-000 – Telefone (033)3343-1228, e-mail: esco-
la .755710@educacao .mg .gov .br  .

A Caixa Escolar PADrE JÚLio MAriA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
04/11/2019, às 10:00 h, Processo licitatório nº 04/2019, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE ProFESSor JoSÉ vENÂN-
Cio FErrEirA, localizada na Praça Dom Antônio Felipe da 
Cunha, n° 579 – roque – CEP 36 .970-000 – Telefone (0xx33) 
3341-1786, e-mail: escola .75400@educacao .mg .gov .br até o dia 
03/11/2019, às 10:00h .

ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo DE 
EDiTAL/CHAMADA PÚBLiCA 

A Caixa Escolar EDuArDo GriPP realiza Chamada Pública nº 
03/2019 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 27 daresolução/CD/
FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 18/11/19, às 13:00h, na EE ProFª Maria da 
Glória valle, localizada na rua Dona olivia Moreira valle n°32 – 
Alto Jequitibá-MG – CEP 36976-000 – Telefone (033)3343-1228, 
e-mail: escola .755710@educacao .mg .gov .br . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

A Caixa Escolar Dr. Eloy Werner realiza Chamada Pública nº 
03/2019 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 artigo 27 da resolução/
CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 18/11/2019, às 17:00 horas, na EE Dr . 
Eloy Werner, localizada na Rua da Matriz n° 155 – Realeza – 
CEP 36 .905 .000 – Telefone (0xx 33-3333 - 1106), e-mail: 
escola .75329@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://agri-
culturafamiliar . educacao .mg .gov .br

A Caixa Escolar Dr. Eloy Werner realiza Chamada Pública nº 
04/2019 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 artigo 27 da resolução/
CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 18/11/2019, às 17:00 horas, na EE Dr . 
Eloy Werner, localizada na Rua da Matriz n° 155 – Realeza – 
CEP 36 .905 .000 – Telefone (0xx 33-3333 - 1106), e-mail: 
escola .75329@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://agri-
culturafamiliar . educacao .mg .gov .br

13 cm -21 1285026 - 1

ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo DE 
EDiTAL/CHAMADA PÚBLiCA

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura FamiliarA 
Caixa Escolar PrNCESA iSABEL realiza Chamada Pública nº . 
03/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e informais deverão 
apresenta a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE 
nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/11/2019 
, às 8:00 hs, na E .E . de Ponte dos Ciganos , Coração de Jesus-MG 
– CEP:39 .343 .000- email – escola .79952@educacao .mg .gov .
br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da internet: 

ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo DE 
EDiTAL/CHAMADA PÚBLiCA

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura FamiliarA 
Caixa Escolar PrNCESA iSABEL realiza Chamada Pública nº . 
04/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e informais deverão 
apresenta a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE 
nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/11/2019 
, às 9:00 hs, na E .E . de Ponte dos Ciganos , Coração de Jesus-MG 
– CEP:39 .343 .000- email – escola .79952@educacao .mg .gov .
br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da internet 

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar JoANA BATiSTA ALEGriA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de 
novembro de 2019, às 8:00 horas, Processo licitatório nº 10/2019, 
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 E . E . Adelaide 
Medeiros, localizada na Av . Belo Horizonte n° 26 – Brasília de 
Minas - MG– CEP 39 .330-000 – Telefone (0xx38) 3231-1448, 
e-mail: escola .79618@educacao .mg .gov .br até o dia 01/10/2019 
às 15:00 horas .

7 cm -21 1284830 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA

ExTrATo DE EDiTAL Nº 33/2019
ProCESSo SELETivo DESiGNAÇÃo

A Fundação Helena Antipoff, torna pública a abertura do Processo 
Seletivo, visando designar Professor de Educação Básica – PEB, 
disciplina: Arte para atender a demanda da Escola Sandoval Soa-
res de Azevedo, nos termos da Lei 10 .254/1990 e resolução SEE 
Nº 3 .999, de 8 de novembro de 2018 .
Período de inscrição: das 9 horas do dia 19 de outubro de 2019 até 
às 9horas do dia 24 de outubro de 2019 .
Data da sessão de designação: 25/10/2019 horário: 15horas
Site para inscrição: www .fha .mg .gov .br
informações: Tel .: (31)3521-9529
Edital na íntegra acesse: www .fha .mg .gov .br

ibirité, 18 de outubro de 2019 .
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da
Fundação Helena Antipoff
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uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

ExTrATo Do 1º TErMo ADiTivo Do 
CoNTrATo Nº 9197165/2018 DE SErviÇo,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
uNiMoNTES e o(s) fornecedor(es) 87 .389 .086/0001-74 - Pro-
rAD CoNSuLTorES EM rADioProTECAo S/S LTDA, 
Processo nº 2311076 000143/2018, Pregão eletrônico . Processo 
SEi nº 2310 .01 .0009957/2019-22 objeto: CoNTrATAÇÃo DE 
SErviÇoS DE CoNTroLE DE DoSiMETriA iNDiviDuAL 
Prorrogação a partir de 26/10/2019 até 24/10/2020 . reajuste no 
percentual de 3,22% . valor do reajuste r$ 162,07 . valor total: r$ 
10 .384,14 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .200 .4
574 .0001 .339039 .99 .0 .10 .1 . Assinatura: 18/10/2019 . Signatários: 
pela contratada Alwin Wilhelm Elbern pela contratante Priscilla 
izabella Fonseca Barros de Menezes .

3 cm -21 1285223 - 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 3201910212101510137.
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