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Doação nº 695/2017 . Partes: SES e MuNICÍPIO DE ALME-
NARA- MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos 
de 01 item (Fiat Doblô Ambulância 1 .4 8v Flex - CHASSI Nº 
9BD22315uG2042516) no valor total de r$ 65 .300,00 . vigência: 
A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: Flaviane 
Fernanda Fernandes, pelo Doador e Leandro Brito de Andrade, 
pelo Donatário .

2 cm -30 944436 - 1
SECrETArIA DE ESTADO DE SAÚDE

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito TDCO nº . 
003/2017, celebrado entre EMG/SES/SuS-MG/FES e a universi-
dade Estadual de Montes Claros - uNIMONTES . Objeto: Cons-
titui o objeto do presente instrumento a descentralização dos cré-
ditos orçamentários destinados ao Hospital Clemente Faria para 
garantir a continuidade dos Programas finalísticos da SES, vincu-
lados à Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde – SuBPAS, 
nos termos previstos neste TDCO, e em conformidade com o 
Anexo I, que é parte integrante e inseparável do presente termo . 
valor: r$ 5 .656 .723,03(cinco milhões, seiscentos e cinquenta e 
seis mil, setecentos e vinte e três reais três centavos) . vigência: a 
vigência de 31 de março de 2017 até 13 de julho de 2017 . Assina-
tura: 30/03/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz (Secretá-
rio) e João dos reis Canela (reitor) .

4 cm -30 944513 - 1

fundação centro de HematoloGia 
e Hemoterapia de minaS GeraiS

FuNDAÇÃOHEMOMINAS

ExTrATO DO CONTrATO DE COMODATO Nº 14/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS (COMODATárIA) e a 
FuNDAÇÃO ArTHur BErNArDES – FuNArBE (COMO-
DANTE) . Objeto: Empréstimo a título de Comodato, 01 Sis-
tema de Fotodocumentação de Géis, para utilização na pesquisa 
científica e tecnológica na Fundação Hemominas. Valor R$ 
34 .412,15 . Convênio FAPEMIG CDS – APQ 00286-10 – Con-
trole FuNArBE 7289 . vigência: 29/03/2017 a 28/03/2022 .

ExTrATO DO QuINTO TErMO ADITIvO AO CONTrATO 
Nº 3 .212/13
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa POSTO DE 
COMBuSTÍvEL POrTO rEAL LTDA . - EPP . Objeto: Prorroga 
o contrato por 12 (doze) meses a partir de 09 de abril de 2017 
e reajusta o mesmo em 4,75%, passando o valor total para r$ 
1 .477,92 . Dotação Orçamentária: 2321 .10 .302 .018 .4 .037 .0001 .3
39039-18 – Fonte 10 .1 .

rETIFICAÇÃO:
Fica retificada a publicação do dia 30/03/2017, pagina 44, coluna 
02 .
Extrato do Contrato com a empresa HEMOGrAM INDÚSTrIA 
E COMÉrCIO DE PrODuTOS HOSPITALArES LTDA . - 
Onde se lê: ( . . .) Contrato nº 9137 .978/17, leia-se ( . . .) Contrato nº 
9137 .979/17 .

rETIFICAÇÃO:
Fica retificada a publicação do dia 30/03/2017, pagina 44, coluna 
02 .
Extrato do Contrato com a empresa CENTrAL DE ArTIGOS 
PArA LABOrATÓrIOS LTDA - Onde se lê: ( . . .) Contrato nº 
9137 .979/17, leia-se ( . . .) Contrato nº 9137 .978/17 .

7 cm -30 944109 - 1

fundação ezeQuiel diaS

AvISOS DE rETIFICAÇÃO

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS - FuNED torna público a 1ª 
rETIFICAÇÃO do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 
002/2017, cujo objeto é a prospecção de mercado para a trans-
ferência de tecnologia de desenvolvimento e produção dos medi-
camentos CAPECITABINA, DASATINIBE, ErLOTINIBE, 
NILOTINIBE e HIDrOxIurEIA, conforme descrito no objeto 
deste certame. A retificação e as demais informações necessárias 
estarão disponíveis no endereço eletrônico: www .funed .mg .gov .
br. O prazo final para o envio dos envelopes contendo o especi-
ficado no item 5 do edital é de até 15 (quinze) dias úteis a contar 
desta publicação . Belo Horizonte, 28 de março de 2017 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS - FuNED torna público a 1ª 
rETIFICAÇÃO do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 
003/2017, cujo objeto é a prospecção de mercado para a trans-
ferência de tecnologia de desenvolvimento e produção do medi-
camento LENALIDOMIDA CáPSuLAS 5mg, 10 mg e 25 mg, 
conforme descrito no objeto deste certame. A retificação e as 
demais informações necessárias estarão disponíveis no endereço 
eletrônico: www.funed.mg.gov.br. O prazo final para o envio dos 
envelopes contendo o especificado no item 5 do edital é de até 15 
(quinze) dias úteis a contar desta publicação . Belo Horizonte, 28 
de março de 2017 .

5 cm -30 943962 - 1

FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS
Espécie: Extrato do Contrato nº . 5000096254/2017 . Objeto: O 
estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obriga-
ções das partes que regularão o fornecimento de energia elétrica 
regulada pela CEMIG D ao consumidor (CCEr) . Dotação orça-
mentária: 2261 .10 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .69 .0 .10 .1; Dis-
pensa de Licitação nº: 40/2017 . vigência: 12 meses . valor: r$ 
3 .110 .974,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias . Contratada: 
Cemig Distribuição S .A . Assinatura: 29/03/2017 . Carmen Lúcia 
Soares Gomes – vice - Presidente / FuNED .

2 cm -29 943877 - 1

FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS

Espécie: Extrato do Contrato nº . 5000096254/2017 . Objeto: O 
estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obriga-
ções das partes que regularão a conexão das instalações da uni-
dade de consumo do acessante ao sistema de distribuição ope-
rado pela CEMIG D e o uso desse sistema de distribuição pelo 
acessante (CuSD) . Dotação orçamentária: 2261 .10 .122 .701 .20
02 .0001 .339039 .69 .0 .10 .1; Dispensa de Licitação nº: 40/2017 . 
vigência: 12 meses . valor: r$ 194 .884,39 . Contratante: Fundação 
Ezequiel Dias . Contratada: Cemig Distribuição S .A . Assinatura: 
29/03/2017 . Carmen Lúcia Soares Gomes – vice - Presidente / 
FuNED .

3 cm -29 943878 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que realizará 
o Pregão Eletrônico nº 2261032-035/2017, objeto: Artigos, com-
ponentes e acessórios de laboratório . O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . O prazo para o envio das propos-
tas comerciais será até às 08h00min do dia 17/04/2017, e o início 
da sessão de lances será às 10h00min do dia 17/04/2017 . Belo 
Horizonte, 30 de março de 2017 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que reali-
zará o Pregão Eletrônico nº 2261032-065/2017, objeto: Serviço 
de qualificação, calibração, manutenção preventiva e corretiva. 
O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 17/04/2017, e o início da sessão de lances será às 09h00min 
do dia 17/04/2017 . Belo Horizonte, 30 de março de 2017 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que realizará 
o Pregão Eletrônico nº 2261032-493/2016, objeto: Suprimentos, 
vidrarias e plásticos para laboratório . O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . O prazo para o envio das propos-
tas comerciais será até às 08h00min do dia 17/04/2017, e o início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 18/04/2017 . Belo 
Horizonte, 30 de março de 2017 .

5 cm -30 944125 - 1

fundação HoSpitalar do 
eStado de minaS GeraiS

FHEMIG/Hospital regional Antônio Dias situado à rua Major 
Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas – MG, comunica aos inte-
ressados a realização do Processo 0518005 000028/2017 - Pre-
gão Eletrônico – referente ao fornecimento de combustível (Óleo 
Diesel S10) para abastecimento da ambulância uTI e de 02 (dois) 
tanques dos geradores do Hospital regional Antônio Dias/FHE-
MIG . As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através 
do site: www .compras .mg .gov .br . A abertura da sessão de pregão 
terá início previsto para o dia 17/04/2017 às 14 horas . Edital à dis-
posição no site www .compras .mg .gov .br e Serviço de Suprimen-
tos da unidade Maiores informações pelo telefone: 34 .3818 .6085 . 
Serviço de Suprimentos/HrAD/FHEMIG . E .mail: hrad .almoxari-
fado@fhemig .mg .gov .br  . Patos de Minas, 30 de março de 2017 .

3 cm -30 943922 - 1

fundação de educação para o 
trabalHo de minaS GeraiS

1º Termo Aditivo ao contrato originário do Processo Seletivo Sim-
plificado, Edital UTRAMIG nº 01/2014, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerais – uTrAMIG e Laila de Fatima 
Dias . OBJETO: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses a 
partir da data de seu vencimento . valor mensal: r$2 .292,09 .
Dotação Orçamentário:2281 .11 .122 .701 .2417 .0001 .319034 .0 .3
6 .1

2 cm -30 944442 - 1

Secretaria de eStado de educação

- SuPErINTENDÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO PASSOS - 
AvISO DE CHAMADA PÚBLICA . A Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais, por intermédio da Superintendência 
regional de Ensino de Passos, torna pública a Chamada Pública 
N .º 01/2017, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar . Os interessados deverão entregar os envelopes de 
habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, via correios 
até às 08:00 do dia 20/04/2017, ou pessoalmente no início da ses-
são da Chamada Pública às 09:00 horas do dia 20/04/2017, que 
será realizada na sede da SrE/Passos, sito a rua Olegário Maciel, 
nº . 439, Centro, na cidade de Passos/MG, CEP: . 37 .900-902 . uma 
cópia do Edital poderá ser obtida no site: www .compras .mg .gov .
br ou pelo e-mail: sre .passos .compras@educacao .mg .gov .br . 
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(35) 3211-4037 .

3 cm -29 943305 - 1
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar A 
Caixa Escolar Frei Miguel, realiza Chamada Pública nº 01/2017, 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/04/2017, às 08:00, 
na E .E . Maria Gonçalves Azevedo, localizada na rua: Maria José 
Borges, n° 115 – água Limpa – João Pinheiro - MG– CEP 38770-
000 – Telefone (38)3561-1759 e-mail: escola .108561@educacao .
mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br . Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimen-
tícios – PNAE A Caixa Escolar “ Frei Miguel” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 
de abril de 2017, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2017, 

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 Maria Gonçalves Aze-
vedo, localizada na rua Maria José Borges, nº 115 – Bairro: água 
Limpa – João Pinheiro – CEP 38 .770-000 – Telefone (38) 3561-
1759, e-mail: escola .108561@educacao .mg .gov .br . até o dia 11 
de abril de 2017, às 17h:00m . Extrato de Edital para Chamada 
Pública – Agricultura Familiar A Caixa Escolar Neusa Pimentel 
Barbosa realiza Chamada Pública nº 01/2017 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreende-
dor 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 habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 24/04/017, às 11:00 horas, na 
EE Neusa Pimentel Barbosa, localizada na rua Zita da Silva 
Neiva, s/n– CEP 38 .600 .000 – Telefone (038) 3 .672 .3638, e-mail: 
escola .353205@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://
portal .educacao .mg .gov .br/agf . Extrato de Edital para Chamada 
Pública - Agricultura Familiar A Caixa Escolar ubaldo Caixeta de 
Mendonça CNPJ: 19 .644 .194/0001-96 realiza Chamada Pública 
nº 01/2017 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 
FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 
25/04/2017, às 17:30hmm, na E .E . Quintino vargas, localizada 
na rua Paulo Afonso n° 600, Esplanada – João Pinheiro/MG – 
CEP 38 .770-000 – Telefone (0xx38) 3561-1385, e-mail: eeqvar-
gas@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .Extrato de Edital para Aquisição de gêneros ali-
mentícios – PNAE . A Caixa Escolar ubaldo Caixeta de Mendonça 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar no dia 13 de abril de 2017, às 17:30hmm, Processo Licitatório 
nº 01/2017, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Quintino 
vargas, localizada na rua Paulo Afonso, n° 600, Esplanada – 
João Pinheiro/MG – CEP 38 .770-000 – Telefone (0xx38) 3561-
1385, e-mail: eeqvargas@yahoo .com .br . Até o dia 13/04/2017, às 
14:00h .

12 cm -30 943938 - 1
A Caixa Escolar “Milton Lázaro Opúscolo” realiza Chamada 
Pública nº 001/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 24/04/2017, às 09 h, na E . E . 
“José Gomes de Morais Filho” – Ensino Médio, localizada na rua 
Benevides Inácio Diniz, sem número, Centro, CEP 37 .596-000 
– Telefone (035) 998341860, e-mail: escola .294705@educação .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br
A Caixa Escolar “Milton Lázaro Opúscolo” realiza Chamada 
Pública nº 002/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 24/04/2017, às 09 h, na E . E . 
“José Gomes de Morais Filho” – Ensino Médio, localizada na rua 
Benevides Inácio Diniz, sem número, Centro, CEP 37 .596-000 
– Telefone (035) 998341860, e-mail: escola .294705@educação .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br
A Caixa Escolar rOSALINA SILvA SANTOS torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
28/04/2017, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 03/2017, 
Modalidade CArTA CONvITE para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E . E . PrOFES-
SOr FurTADO DE MENDONÇA, localizada na ruA ANTO-
NIO GOMES n° 150 – DISTrITO DO ITAIM – CACHOEIrA 
DE MINAS – CEP 37 .546-000 – Telefone (0xx35) 3472-4103, 
e-mail: escola .54615@educacao .mg .gov .br, até o dia 28/04/2017, 
às 09h00min .
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
10/04/2017, às 10 horas e 30 minutos, Processo licitatório nº 
02/2017, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentí-
cios não perecíveis com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Dr . Luiz Pinto de Almeida, localizada na rua Dr . José Pinto vilela 
n°400 – Maristela – CEP 37540-000 – Telefone (35) 3471-2846 .; 
email: escola .56596@educacao .mg .gov .br até o dia 10/04/2017 
às 10horas .
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
10/04/2017, às 11 horas, Processo licitatório nº 03/2017, Moda-
lidade convite para aquisição de gêneros alimentícios perecí-
veis (carne) com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr . 
Luiz Pinto de Almeida, localizada na rua Dr . José Pinto vilela 
n°400 – Maristela – CEP 37540-000 – Telefone (35) 3471-2846 .; 
email: escola .56596@educacao .mg .gov .br até o dia 10/04/2017 
às 11horas .
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
10/04/2017, às 11 horas e 30 minutos, Processo licitatório nº 
04/2017, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimen-
tícios perecíveis (leite) com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Dr . Luiz Pinto de Almeida, localizada na rua Dr . José 
Pinto vilela n°400 – Maristela – CEP 37540-000 – Telefone (35) 
3471-2846 .; email: escola .56596@educacao .mg .gov .br até o dia 
10/04/2017 às 11horas e 30 minutos .

A Caixa Escolar Monsenhor Teófilo Guimarães realiza Chamada 
Pública nº 001/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 24/04/2017 ás 17:00 horas na 
EE Felipe dos Santos, localizada na rua vidal Barbosa n° 263 
– Inconfidentes– CEP 37.576-000 – Telefone (035) 34641144, 
e-mail: escola .55280@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet:http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar SECrETárIO OLINTO OrSINI e a Caixa 
Escolar PrOFESSOrA MArIA FELICIDADE COSTA realizam 
Chamada Pública nº 01/2017 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores indi-
viduais, grupos formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 26/04/2017, às 16h, na 
Escola Estadual Secretário Olinto Orsini, localizada na Avenida 
Bom Jesus n° 268 – Centro – Bueno Brandão/MG - CEP 37578-
000 – Telefone (0xx35) 3463-1196, e-mail: escola .54542@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br
A “Caixa virgínia Marcondes Escobar”, torna publico para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 11/04/2017, as 
09:30 hs . . Processo Licitatório nº 01/2017, Modalidade: Convite, 
para aquisição de Gêneros Alimentícios com recurso PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital e espe-
cificações técnicas completo na sede “Escola Estadual Virgínia 
Marcondes Escobar”, localizado na Avenida rio Branco, 477 
–– Centro- Camanducaia – MG, CEP- 37 .650 .000 - Camanadu-
caia-MG – Tel. (35) 3433-1415 email: caixaescolarfinanceiro@
hotmail .com até dia 11/04/2017 as 08:30 hs
As Caixas Escolares: virgínia Marcondes Escobar, verner Grin-
berg e Coronel Bento Gomes Escobar, realizarão Chamada 
Pública Coletiva nº 01/2017 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores indi-
viduais, grupos formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 24/04/2017 às 22:00 na 
E .E virgínia Marcondes Escobar, localizada na Av . rio Branco n° 
477 – Camanducaia-MG, CEP: 37 .650 .000, Telefone: (35) 3433-
1415, email: escola .54640@educacao .mg .gov .br . Os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da inter-
net: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Monsenhor João Batista Maria rigotti torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 11/04/2017, às 17:30 horas, Processo licitatório n° 002/2016, 
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 Júlio Brandão, localizada 
na rua dos Expedicionários n° 85- Jacutinga-MG-CEP 37590-
000- Telefone (035) 3443-2992, e-mail:escola .55620@educacao .
mg .gov .br, até o dia 11/04/2017, às 10:00 horas .
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/04/2017, às 
9:00 horas, Processo licitatório nº 001/2017, 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 Escola Estadual “Dr. Delfim Moreira, localizada 
na Praça Américo Lopes, S/n°, Centro – CEP 37 .540 .000 – Tele-
fone (35) 3471-1818, e-mail eeddmoreira@yahoo .com .br até o 
dia 20/04/2017, às 17h30 .
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” realiza Chamada Pública 
nº 001/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos 
formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 20/04/2017, às 17h30, na EE “Dr . 
Delfim Moreira” localizada na Praça Américo Lopes, S/n°– CEP 
37 .540 .000 – Telefone (035) 3471-1818, e-mail: eeddmoreira@
yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educa-
cao .mg .gov .br
A Caixa Escolar D .Pulchéria torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10 de abril/2017, às 
10h00min, Processo licitatório nº 03/2017, 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 Mendes de Oliveira, localizada na rua 
Bom Pastor n° 183 – Centro CEP 37584-000 – Telefone 35 3424-
1358, e-mail: escola .124389@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
10/04/2017, às 09h45min .
A Caixa Escolar Aurea Mattos realiza Chamada Pública nº 01 / 
2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos for-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 24 / 04 / 2017, às 18 h, na Escola Estadual 
Professor Guerino Casasanta, localizada na rua Treze de maio, 
n° 2009, Bela vista – Ouro Fino – CEP 37570-000 – Telefone 
(035) 3441-1941, e-mail: escola .55948@educacao .mg .gov .br . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
As Caixas Escolares: “Senador Bueno de Paiva”, “Cônego 
José Eugênio de Faria” e “rosalina Silva Santos” de Cachoeira 
de Minas, MG, realizam Chamada Pública nº: 01/2017 no dia 
24/04/2017 às 13:00 horas , para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar  . Os Fornecedores Indi-
viduais, Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 24/04/2017, às 
11:00 horas na sede da E .E . “Senador Bueno de Paiva”, locali-
zada na rua Presidente Castelo Branco, n°: 307 – Bairro vista 


