
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 11 de Março de 2017 – 87 
minaS GeraiS participaçõeS S/a

AvISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017, torna público que 
em 24/03/2017, irá realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrô-
nico, tipo MENOR PREÇO, por Portal Eletrônico www .licitacoes-e .
com .br, destinada a contratação de empresa prestadora de serviço Plano 
de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial . As informações poderão 
ser encontradas e obtidas no EDITAL Nº 004/2017 e seus Anexos, no 
supracitado Portal Eletrônico, no sítio da MGI: www .mgipart .com .br 
ou na sua sede localizada à Papa João Paulo II, 4001, Ed . Gerais – 4º 
andar, Serra verde, Belo Horizonte/MG . Envio das propostas: a partir 
das 10:00h de 13/03/2017 até às 10:00h do dia 24/03/2017 . Abertura 
das propostas: 24/03/2017 às 10:00h . Sessão de disputa: 24/03/2017 
às 10h30min . O Pregão eletrônico será realizado por pregoeiro desig-
nado por portaria . Informações sobre esta licitação poderão ser obti-
das na sede da MGI, por meio da GELIT, ou através do e-mail gelit@
mgipart .com .br .

4 cm -10 935373 - 1
MGI-MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 19 .296 .342/0001-29 - NIRE 31300039927
EDITAL DE CONvOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da MGI – Minas Gerais Participações 
S .A . convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a se realizar, 
na sede da Companhia na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Prédio 
Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
Bairro Serra verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901, às 10:00 
horas do dia 27 de março de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Eleição de membro do Conselho de Administração .

Belo Horizonte, 10 de março de 2017 .
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Presidente do Conselho de Administração
3 cm -10 935452 - 1

Secretaria de eStado de SaÚde

TERMO DE ANuLAÇÃO DO ATO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0052/2016

A Subsecretária de Regulação em Saúde da SES/MG, resolve: 1 . Anular 
a decisão da Comissão de Chamamento Público referente à habilitação 
da instituição Walker Lopes Martins – ME no Chamamento Público nº 
0052/2016, aproveitando os demais atos regularmente praticados, com 
fundamento jurídico e legal na Nota Jurídica 023/2017,parte deste pro-
cesso; 2 . E, por consequência, sejam revogados todos os efeitos do ato 
supramencionado; 3 . Que seja dada a devida publicidade legal, e que, 
após, seja o presente expediente devolvido à Superintendência Regio-
nal de Saúde do município de Ponte Nova para as providências cabí-
veis, e posterior arquivamento . 4 . Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação; Registre-se, intime-se e cumpra-se . Assina pela Secretaria 
de Estado de Saúde, a Sra . Wandha Karine dos Santos . Belo Horizonte, 
02 de março de 2017 .

4 cm -10 935679 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº . 376/2016
Objeto: Medicamentos Importados para Ações Judiciais .
Abertura da sessão dia 23/03/2017 às 10h30min .
Edital disponível no site www .compras .mg .gov .br
Maiores informações pelo telefone (031) 3916-0127

Belo Horizonte, 09 de março de 2017 .
uCM/NAJS

2 cm -10 935279 - 1
Errata do extrato do 4º Termo Aditivo ao Termo de Contratualiza-
ção nº 0044/2013, publicado no “Minas Gerais dia 10/03/2017, pág . 
17, Índice: Editais e Avisos. Onde se lê: Hospital do Jequitinhonha; 
Leia-se: Hospital vale do Jequitinhonha . Belo Horizonte, 11 de março 
de 2017 .

1 cm -10 935304 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AvISO DE ARQuIvAMENTO
COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES

Processo Administrativo nº 210/2013 Contratante SES/MG Contra-
tada Cristal Pharma Ltda . CNPJ 06 .073 .848/0001-27 . Após a empresa 
efetuar o pagamento da multa no Processo Administrativo Punitivo 
210/2013 será procedido o arquivamento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 213/2013 Contratante SES/MG Contratada 
Aglon Comércio e Representações Ltda . CNPJ 65 .817 .900/0001-71 . 
Após a empresa efetuar o pagamento da multa no Processo Administra-
tivo Punitivo 213/2013 será procedido o arquivamento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 224/2013 Contratante SES/MG Contratada 
EMS S/A . CNPJ 57 .507 .378/0003-65 . Após a empresa efetuar o paga-
mento da multa no Processo Administrativo Punitivo 224/2013 será 
procedido o arquivamento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 225/2013 Contratante SES/MG Contratada 
Natulab Laboratório Ltda . CNPJ 02 .456 .955/0001-83 . Após a empresa 
efetuar o pagamento da multa no Processo Administrativo Punitivo 
225/2013 será procedido o arquivamento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 230/2013 Contratante SES/MG Con-
tratada Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda . CNPJ 
05 .656 .062/0001-70 . Após a empresa efetuar o pagamento da multa no 
Processo Administrativo Punitivo 230/2013 será procedido o arquiva-
mento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 263/2013 Contratante SES/MG Contratada 
EMS S/A . CNPJ 57 .507 .378/0003-65 . Após a empresa efetuar o paga-
mento da multa no Processo Administrativo Punitivo 263/2013 será 
procedido o arquivamento dos autos .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
AvISO DE ARQuIvAMENTO

COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES
Processo Administrativo nº 265/2013 Contratante SES/MG Con-
tratada Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A . CNPJ 
33 .009 .945/0001-23 . Após a empresa efetuar o pagamento da multa no 
Processo Administrativo Punitivo 265/2013 será procedido o arquiva-
mento dos autos .
Superintendente de Gestão

14 cm -10 935603 - 1

Doação nº 0603/2017. Partes: SES e MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS - 
MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 item (PALIO 
FIRE 1 .0 FLEx 4P, CHASSI Nº 9BD17122ZG7571827) no valor 
total de R$ 29 .300,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu 
extrato . Assinam: Flaviane Fernanda Fernandes, pelo Doador e ualis-
son Carvalho Silva, pelo Donatário .

2 cm -10 935599 - 1

fundação centro de HematoloGia 
e Hemoterapia de minaS GeraiS

FuNDAÇÃOHEMOMINAS

ExTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 
9054 .128/16
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e empresa IMPÉRIO DISTRI-
BuIDORA LTDA ., resolvem de comum acordo, a partir de 08/03/2017, 
rescindir o contrato, com fundamento no artigo 78, xII c/c 79, I da Lei 
nº 8 .666/93, dando por satisfeitas todas as cláusulas e condições . Data 
da assinatura: 08/03/2017 .

2 cm -10 935362 - 1

fundação ezeQuiel diaS

AvISO DE LICITAÇÃO

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS –CONvOCA a todos os licitan-
tes com propostas cadastradas para o Pregão Eletrônico nº 2261032-
492/2016 – Objeto: Compressores e bombas de vácuo, bem como aos 
demais interessados a estarem presentes no endereço eletrônico: www .
compras .mg .gov .br no dia 20/03/2017 às 09h00min . para a ABER-
TuRA DA SESSÃO . Belo Horizonte, 10 de março de 2017 .

2 cm -10 935359 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que realizará o 
Pregão Eletrônico nº 2261032-032/2017, objeto: Reagentes e produ-
tos químicos – Padrões de Referência . 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 24/03/2017, e o início da ses-
são de lances será às 09h00min do dia 27/03/2017 . Belo Horizonte, 10 
de março de 2017 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que realizará o 
Pregão Eletrônico nº 2261032-001/2017, objeto: Reagentes e produtos 
químicos – álcool . 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 24/03/2017, e o início da sessão de lances será às 
09h00min do dia 27/03/2017 . Belo Horizonte, 10 de março de 2017 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público que realizará o Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-410/2016, objeto: Equipamentos para labo-
ratório . 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 24/03/2017, e o início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
28/03/2017 . Belo Horizonte, 10 de março de 2017 .

5 cm -10 935213 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS, Fundação de direito público 
do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, inscrita 
no CNPJ sob o nº 17 .503 .475/0001-01, nos termos da Legislação de 
Inovação, Lei nº 10 .973/2004, Decreto Federal nº 5 .563/2005, torna 
público o presente Edital e convoca os interessados a apresentarem pro-
postas, nos termos aqui estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 
8 .666/1993, de forma a assegurar os critérios de transparência, publici-
dade e garantia de acesso a todos os interessados em participar do pro-
cesso de seleção de empresa, cujo objeto é a transferência de tecnologia 
de desenvolvimento e produção dos medicamentos CAPECITABINA, 
DASATINIBE, ERLOTINIBE, NILOTINIBE e HIDROxIuREIA, 
conforme descrito no objeto deste certame . Este Edital e seus anexos 
contendo as informações necessárias estarão disponíveis nos endere-
ços eletrônicos: www.funed.mg.gov.br. O resultado final também será 
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Ofi-
cial da União - DOU e no jornal de grande circulação. 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 Hori-
zonte, 10 de março de 2017 .

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS, Fundação de direito público 
do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, inscrita 
no CNPJ sob o nº 17 .503 .475/0001-01, nos termos da Legislação de 
Inovação, Lei nº 10 .973/2004, Decreto Federal nº 5 .563/2005, torna 
público o presente Edital e convoca os interessados a apresentarem pro-
postas, nos termos aqui estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 
8 .666/1993, de forma a assegurar os critérios de transparência, publici-
dade e garantia de acesso a todos os interessados em participar do pro-
cesso de seleção de empresa, cujo objeto é a transferência de tecnologia 
de desenvolvimento e produção do medicamento LENALIDOMIDA 
CáPSuLAS 5mg, 10 mg e 25 mg, conforme descrito no objeto deste 
certame . Este Edital e seus anexos contendo as informações necessárias 
estarão disponíveis nos endereços eletrônicos: www .funed .mg .gov .br . 
O resultado final também será publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais, no Diário Oficial da União - DOU e no jornal de grande 
circulação. 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, 10 de março de 2017 .

9 cm -10 935673 - 1

fundação HoSpitalar do 
eStado de minaS GeraiS

FHEMIG
HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAuLO II

AvISO DE LICITAÇÃO

O HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAuLO II, torna público que reali-
zará: Pregão Eletrônico Nº 10/2017, Processo Nº 58/2017, referente 
PRESTAÇÃO DE SERvIÇO DE MANuTENÇÃO E REPARO PARA 
TOLDO, com início da sessão de pregão no dia 24 DE MARÇO DE 
2017 às 10:00 horas; no site: www .compras .mg .gov .br . Edital no site 
supra .
Belo Horizonte, 10 de Março de 2017 .

3 cm -10 935689 - 1
ExTRATO DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTO DA
FuNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – FHEMIG/HIJPII
Empresa: C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 13 .092 .470/0001-74
REGISTRO DE PREÇOS nº: 300/2016
Nota Fiscal nº: 4370/2017 valor: R$ 3 .200,00
Justificativa: Convalidam-se os atos praticados a partir do fato gerador 
constante na íntegra da justificativa e esta encontra-se à disposição no 
site: www .fhemig .gov .br

3 cm -10 935703 - 1

ExTRATO DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTO DA
FuNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – FHEMIG/HIJPII
Empresa: GMP - Grupo Mineiro de Pediatria LTDA
CNPJ: 22 .941 .444/0001-64
Contrato nº: 9042866
Nota Fiscal nº: 20/2016 valor: R$ 432 .592,24
Justificativa: Convalidam-se os atos praticados a partir do fato gerador 
constante na íntegra da justificativa e esta encontra-se à disposição no 
site: www .fhemig .gov .br

3 cm -10 935705 - 1
FuNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AvISO DE RETIFICAÇÃO - A Administração Central torna pública 
a retificação do Edital Pregão Eletrônico de Processo Nº. 0500005 
08/2017 para AQuISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIvERSOS . A 
retificação estará disponível no www.compras.mg.gov.br como retifi-
cação de 13/03/2017, que será o edital válido . A data de abertura do 
pregão será dia 23/03/2017 às 09:00h . BH, 10/03/2017 .

2 cm -10 935297 - 1

Secretaria de eStado de trabalHo 
e deSenvolvimento Social

RETIFICAÇÃO
Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 03, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 021/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
136/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de São Gotardo/MG, retifi-
ca-se a data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 02, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 012/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
142/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de Nepomuceno/MG, retifi-
ca-se a data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 02, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 006/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
138/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de Itajubá/MG, retifica-se a 
data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 03, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 020/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
1040/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de Florestal/MG, retifica-se 
a data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 03, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 025/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
131/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de Lagoa da Prata/MG, retifi-
ca-se a data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 04, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 028/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
134/2013 . Partícipes: SEDESE e o APAE de Lagoa Dourada/MG, reti-
fica-se a data da assinatura. Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017.

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 02, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 013/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
149/2013. Partícipes: SEDESE e o APAE de Iturama/MG, retifica-se a 
data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 02, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 008/2017 decorrente de substituição do Convênio 
nº 006/2015 . Partícipes: SEDESE e a Creche Nosso Lar de Belo Hori-
zonte/MG., retifica-se a data da assinatura. Onde se lê: 19/01/2017 
leia-se 20/01/2017 .

Na publicação do dia 21/01/2017, pág . 40, col . 03, Extrato do Termo 
de Colaboração nº 019/2017 decorrente de substituição do Convênio nº 
146/2013. Partícipes: SEDESE e a APAE de Prados/MG, retifica-se a 
data da assinatura . Onde se lê: 19/01/2017 leia-se 20/01/2017 .

10 cm -10 935757 - 1

fundação de educação para o 
trabalHo de minaS GeraiS

Extrato de Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 9077433/2016 
de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) uTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 787 .821 .556-15 - MYRIAM 
CELME LAGE ASSIS, Processo nº 2281314 000132/2016, Inexigibi-
lidade . Objeto: Prestação de serviços de Professor, no âmbito dos cur-
sos de qualificação do PRONATEC/FIC, modalidade Mulheres Mil, 
pactuados pela Diretoria de Qualificação e Extensão da Fundação de 
Educação para o Trabalho de Minas Gerais.. Justificativa da rescisão 
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração e prece-
dida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente . 
Assinatura: 05/09/2016 . Signatários: pela contratada Myriam Celme 
Lage Assis pela contratante uTRAMIG .

3 cm -10 935203 - 1

Secretaria de eStado de educação

SuPERINTENDÊNCIA PASSOS - AvISO DE RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO - REF .: PREGÃO ELETRÔNICO N .º 
02/2017- PROCESSO DE COMPRAS Nº 1261027 .0015/2016 . A 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio de 
sua Superintendência Regional de Ensino de PASSOS, torna público o 
Edital de Licitação Pregão Eletrônico N .º 02/2017, para contratação de 
empresa especializada em mudança em veiculo com baú, com todos 
os materiais necessários para proteção, embalagem e transporte dos 
objetos – inclui montagem, desmontagem e desgradamento por pro-
fissionais qualificados. . As propostas comerciais deverão ser envia-
das através do site: www .compras .mg .gov .br na opção “PREGÃO”, 
até o dia 24/03/2017, às 08:00 min . A sessão pública terá início no dia 
24/03/2017, às 09:00min . uma cópia do Edital poderá ser obtida no site 
www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por 
meio do(s) telefone(s) (35) 3211-4023 .

4 cm -10 935246 - 1

A Caixa Escolar Mírian Edilene dos Santos, realizará Chamada Pública 
01/2017 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 no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 06/04/2017, às 14:00, na E .E . da Jaguara, 
localizada à Rua Martins Alves de Souza, 232 – Distrito de Jaguara 
– Onça de Pitangui – MG, CEP 35 .655-000 – Tel . (37) 99912-6690, 
e-mail: escola .34711@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Ângela Maria de Oliveira, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 23/03/2017, às 17:00, 
Processo Licitatório nº 01/2017, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia completa do edital na sede da E .E . 
Ângela Maria de Oliveira, localizada à Rua João Mendes Carvalho, 
373 – Bairro São Pedro – Pará de Minas – MG, CEP 35 .660-235 – Tel . 
(37) 3236-7506, e-mail: escola .34878@educacao .mg .gov .br até o dia 
23/03/2017, às 16:30 .
A Caixa Escolar Ângela Maria de Oliveira, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 23/03/2017, às 17:30, 
Processo Licitatório nº 02/2017, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 

poderão obter informações e cópia completa do edital na sede da E .E . 
Ângela Maria de Oliveira, localizada à Rua João Mendes Carvalho, 
373 – Bairro São Pedro – Pará de Minas – MG, CEP 35 .660-235 – Tel . 
(37) 3236-7506, e-mail: escola .34878@educacao .mg .gov .br até o dia 
23/03/2017, às 16:30 .
A Caixa Escolar da Escola Estadual viriato Melgaço de 1º e 2º graus, 
realizará Chamada Pública 02/2017 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no art . 27 da Reso-
lução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
07/04/2017, às 08:30, na E .E . viriato Melgaço, localizada à Rua Bene-
dito valadares, 125 – Pequi – MG, CEP 35 .667-000 – Tel . (37) 3278-
1119, e-mail: escola .35327@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 Dona Antônia valadares, realizará Chamada Pública 
01/2017 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 no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 12/04/2017, às 11:30, na E .E . Dona 
Antônia valadares, localizada à Rua Jacinta Braga, 73 – Centro – São 
José da varginha – MG, CEP 35 .694-000 – Tel . (37) 3275-1075, e-mail: 
escola .35653@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dona Antônia valadares, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 11/04/2017, às 13:00, 
Processo Licitatório nº 01/2017, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia completa do edital na sede da E .E . Dona 
Antônia valadares, localizada à Rua Jacinta Braga, 73 – Centro – São 
José da varginha – MG, CEP 35 .694-000 – Tel . (37) 3275-1075, e-mail: 
escola .35653@educacao .mg .gov .br até o dia 11/04/2017, às 12:00 .
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO / DGCC

Retifica-se o extrato do Aditivo nº 62.1.3.0736/2016 ao Convênio n.º 
62 .1 .3 .0943/2013 publicado em 14/05/2016, acrescentando: vigência: 
de 01/05/2016 para 01/11/2016 .

1 cm -10 935759 - 1
A Caixa Escolar “Senador Bueno de Paiva” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de março de 
2017, às 13 horas, Processo licitatório nº 02/2017, Modalidade con-
vite para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS com recursos do PNAE. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . “Sena-
dor Bueno de Paiva”, localizada na Rua Presidente Castelo Branco, 
n°: 307 – Bairro vista Alegre – CEP 37545-000 – Telefone (35) 3472-
1481, e-mail: escola .54593@educacao .mg .gov .br até o dia 20/03/2017, 
às 10 hs .
A Caixa Escolar Emílio Moura torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 20 / 03 /2017, às 16:30 horas, Pro-
cesso 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 E .E .Emílio 
Moura, localizada na Rua Belo Horizonte n° 274 – centro - CEP 37620-
000 – Telefone (35) 3466-1265, e-mail: escola .55832@educacao .
mg .gov .br até o dia 20/03/2016, das 13h às 19 h . dia 20 até às 16 h .
A Caixa Escolar Emílio Moura realiza Chamada Pública nº 01/ 2017 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 03 / 04 / 2017, 
das 13 h às 19 h, na E .E .Emílio Moura, localizada na Rua Belo Hori-
zonte n° 274 – centro - CEP 37620-000 – Telefone (35) 3466-1265, 
e-mail: escola .55832@educacao .mg .gov .br Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa verner Grinberg, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 28/03/2017, as 11:00 hs . Processo 
Licitatório nº 01/2017, Modalidade: Convite, para aquisição de Gêne-
ros Alimentícios com Recurso PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital e especificações técnicas completo na 
sede Escola Estadual verner Grinberg, localizado na Rua Pau Brasil, 
424 – Distrito de Monte verde – Centro – CEP- 37 .655 .000 - Caman-
ducaia-MG – Tel . (35) 3438-1679, email: escola .342700@educacao .
mg .gov .br até dia 28/03/2017 as 09:00 hs .
A Caixa Escolar “Cônego José Eugênio de Faria” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 20/03/2017, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2017, 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 “Cônego José Eugênio de Faria”, localizada na Rua Anardino de 
Paula Cândido, n° 80, Bairro Santo Antônio – Cachoeira de Minas-MG 
– CEP 37545-000 – Telefone (035) 3472-1503, e-mail: ee_conego@
yahoo .com .br . até o dia 17/03/2017 às 13 horas
A Caixa Escolar Professor Alencar Noronha realiza Chamada Pública 
nº 01/2017 para a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para a Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da Reso-
lução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projetos de venda até o dia 
03/04/2017, às 18:00, na Escola Estadual Professor Juvenal Brandão, 
localizada a rua Engenheiro Américo Guidi Filho, nº 48, Centro, Ouro 
Fino - MG, CEP 37 .570 .000- Tel . 0xx – 35 – 3441 1247, e-mail: esco-
la .55964@educacao .mg .gov .br . Os Quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida realiza Chamada Pública nº 
01/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, 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 03/04/2017, às 
10 horas, na EE Dr . Luiz Pinto de Almeida, localizada na Rua Dr . José 
Pinto vilela n°400 – Maristela – CEP 37540-000 – Telefone (35) 3471-
2846, e-mail: caixaescolarluizpinto@yahoo . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar FRANCISCO RIBEIRO DA FONSECA realiza Cha-
mada Pública nº01/2017 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 Projeto de venda 
até o dia 03/04/2017, às 10h00min, na E .E . Francisco Ribeiro da Fon-
seca, localizada na Avenida Ciro Gonçalves, n°441 – Centro – CEP 
37570-000 – Telefone (035) 3441-1044, e-mail: eefrf@yahoo .com .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Simão Cirineu de Castro realiza Chamada Pública nº 
01/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, 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 27/03/2017, 
às 10h, na EE CESEC Professora Hermelinda Toledo, localizada na Av . 
Dr . Lisboa n° 31 – Pouso Alegre -MG – CEP 37550-000 – Telefone 
(035-34229386), e-mail: cesecpht@yahoo .com .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet:http://agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br
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