
 34 – terça-feira, 25 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

ExtrAto DE tErMo ADItIvo 
1º termo Aditivo ao contrato nº 9213066, Processo SEI 
1540 .01 .0000165/2019-05, celebrado entre a ESCoLA DE SAÚDE 
PÚBLICA Do EStADo DE MINAS GErAIS e a empresa LoCA-
LIZA rENt A CAr S/A . objeto: supressão de valor contratual 
de 10,9%, correspondente à redução de 01 (um) veículo, equiva-
lente a 50% da quantidade, em relação ao contrato de origem . valor: 
r$17 .144,68(dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta 
e oito centavos) Assinam, pela ESP, Jordana Costa Lima, Diretora-
Geral e, pela CoNtrAtADA, Marcelo Araripe Dantas,representante 
Legal . Dotação orçamentária:  1541 .10 .122 .705 .2500 .0001 .33 .90 .39 .
17 .10 .1 .0

3 cm -24 1484825 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

AvISo DE LICItAÇÃo
A Hemominas comunica a realização da segunda sessão da Concor-
rência Pública Nacional nº 053/2020, processo 2320310.053/2020, SEI 
2320 .01 .0002282/2020-87, para PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS DE 
PuBLICIDADE E ProPAGANDA PArA AtENDEr À FuNDA-
ÇÃo HEMoMINAS/MG . Nesse dia, será aberto o Envelope II – via 
Identificada, bem como calculada a nota final da proposta técnica dos 
licitantes . A sessão será realizada às 10h do dia 31/05/2021, na rua 
Grão Pará, nº 882, 5º andar, sala 501, Santa Efigênia, BH/MG. Devido 
a situação da pandemia CovID19, na data agendada serão adotadas as 
seguintes medidas sanitárias: Máximo de 1 representante por licitante; 
Uso obrigatório de máscara; Medição da temperatura corporal como 
condição para a permissão do acesso às instalações da Hemominas . 
respeito ao distanciamento mínimo de 2m entre pessoas; uso de álcool 
gel; respeitar as regras do local e orientação dos servidores presentes . 
Edital disponível nos sítios www .hemominas .mg .gov .br e www .com-
pras .mg .gov .br . BH, 24/05/2021 . Comissão Permanente de Licitação

4 cm -24 1484896 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
HoSPItAL JÚLIA KuBItSCHEK

A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek .
Comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico - Processo 
nº 0510037 00279/2021 – Prestação de serviços continuados de manu-
tenção preventiva e corretiva em subestações abaixadoras de energia 
abrigadas eCabines de proteção de média tensão para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva nas subestaçõesde ener-
gia elétrica - até a entrada do QGBt, incluindo-se cabines de medição e 
ramais de entrada - As propostas comerciais deverão ser encaminhadas 
através do site: www .compras .mg .gov .br . A abertura da sessão de pre-
gão terá início previsto para o dia 09/06/2021 às 10:00 horas . Editais 
à disposição no site: www .compras .mg .gov .br e setor de Compras da 
unidade . Mais informações pelo telefone (31) 3389-7830 . Belo Hori-
zonte, 24 de maio de 2021 .

AvISo DE LICItAÇÃo
HoSPItAL JÚLIA KuBItSCHEK

A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek .
Comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico - Processo 
nº 0510037 00206/2021 – AquisiçãodeÓleo Diesel Combustível Auto-
motivo - 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 08/06/2021 às 10:00 horas . Editais à disposi-
ção no site: www .compras .mg .gov .br e setor de Compras da unidade . 
Mais informações pelo telefone (31) 3389-7830 . Belo Horizonte, 24 
de maio de 2021 .

8 cm -24 1485172 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
o Hospital Galba velloso torna público que realizará Pregão Eletrônico 
de Processo Nº . 0507011-107/2021 para Contratação de serviços espe-
cializados em controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo 
a desinsetização, desratização, desaracnização e descupinização, para 
atuar nas áreas internas e externas contíguas às edificações do Hospital 
Galba velloso . o início da sessão de lances do pregão ocorrerá no dia 
08-06-2021 às 10h00hs pelo site: www .compras .mg .gov .br . Edital dis-
ponível no site acima citado . Belo Horizonte, 24-05-2021 .

2 cm -24 1484865 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE vArGINHA

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Delfraro Anselmo realiza Chamada Pública nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Pro-
jeto de venda digitalizados até o dia 10/06/2021, às 8:30, exclusiva-
mente para o e-mail: escola .175048@educacao.mg.gov.br.

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Delfraro Anselmo realiza Chamada Pública nº 03/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Pro-
jeto de venda digitalizados até o dia 10/06/2021, às 8:30, exclusiva-
mente para o e-mail: escola.175048@educacao.mg.gov.br.

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar “Maria Antunes” realiza Chamada Pública nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 14/06/2021 às 8h00, na EE “Maria de Araújo 
Magalhães Pinto’’, localizada na rua: Padre Anchieta, n° 11 - Centro 
– Coqueiral-MG – CEP 37 .235-000 – telefone (35) 3855-1459, e-mail: 
escola.172294@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet: http://portaldagricul-
turafamiliar .mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr Napoleão Salles 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 docu-
mentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 16/06/2021, às 17hs, no e-mail: esco-
la.170887@educacao.mg.gov.br.– Telefone (035) 3291 2982 ou (35) 
98831 9733, EE .Dr Napoleão Salles, localizada na rua thiago Barbosa 
Paes n°152 – CEP 37 137 280. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponível na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .
mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A caixa escolar Luiza Gomes Lemos realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação 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 14/06/2021, às 14h, na 
EE Luiza Gomes Lemos, localizada na rua Dr . José Alves Pereira, n° 
215 – centro – CEP 37410-045 – telefone (0xx35 3231-1334)e-mail: 
escola.174432@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet: http://portaldagricul-
turafamiliar .mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Deputado Teodósio Bandeira torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02deju-
nho 2021, às 09 horas, oprocesso 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 Deputado Teodósio Bandeira, localizada na 
Travessa São Luiz n° 47 – Centro – Três Pontas –MG – CEP 37190-000 
– Telefone (035)3265-7037, e-mail: escola.174688@educacao.mg.gov.
br, até o dia 01/06/2021, às 22horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr . José Bícaro realiza Chamada Pública nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 15/06/2021, às 14:00 horas, via e-mail: 
escola.175064@educacao.mg.gov.br Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet: http://portaldagricul-
turafamiliar .mg .gov .br

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Amedo viola torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 10:00, Processo 
licitatório nº 004/2021, Modalidade Licitação Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios não perecíveis(em 2 lotes) com Recursos Esta-
dual e Federal. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da Escola Estadual João de Almeida Lisboa, 
localizada na rua thomé Lobo, nº 210, Bairro Silvestrini/ Municí-
pio: Lambari / CEP: 37 .480-000 – telefone (35) 3271-1515, Email: 
escola.173011@educacao.mg.gov.br até o dia 28/05/2021, das 07:00 
às 18:00 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Mãe Maria realiza Chamada Pública nº 02/2021 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia15/06/2021às 17:00 horas, na EE Professor Alfredo 
Galdino, localizada na rua Prefeito José Frederico Schimidt n° 478 
– Jardim Bela vista –Paraguaçu - CEP 37 .120-0000 – telefone (035) 
3267-4200, e-mail: escola.173631@educacao.mg.gov.br. Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

23 cm -24 1485144 - 1

SrE CoroNEL FABrICIANo
ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 

ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Pedro Bertolini” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 03/06/2021, às 08:30 horas, 
processo licitatório nº 01/2021, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE Federal e Estadual. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
segunda-feira a sexta-feira de 09:00 às 15:00h, na sede da EE “Presi-
dente Tancredo Neves”, localizada na Rua – Antonio Ambrósio, n° 49, 
Perpétuo Socorro, Belo oriente – MG, CEP -35 .196000, telefone (31) 
3240-1216 ou pelo e-mail: escola.190756@educacao.mg.gov.br até o 
dia 03/06/2021, às 08:30 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar “Pedro Bertolini” realiza Chamada Pública nº 01/2021 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar . 
os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais inte-
ressados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para 
habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 
17/06/2021, às 08:30 horas, exclusivamente por e-mail, no endereço 
escola.190756@educacao.mg.gov.br.

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr .

A Caixa Escolar “SELIM JoSE DE SALES” realiza Chamada Pública 
nº02/2021- para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação 
escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e grupos infor-
mais interessadosdeverãoencaminhar,exclusivamente por emailo pro-
jeto de venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º da 
resolução FNDE nº 04/2015, até o dia14/06/2021, às17:00horas,para 
oe-mail:escola.191256@educacao.mg.gov.br.Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet:http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “JoÃo WALMICK” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/06/2021, às 14 
horas, Processo Licitatório nº 03/2021, modalidade “Convite”, para 
aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos de 
Contrapartida Estadual para beneficiar alunos com alimentação esco-
lar. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E . E . “João Walmick”, localizada na rua Flamengo n° 
2 .100, Bairro vila Ipanema, Ipatinga-MG, CEP 35 .160-051, telefone 
(31) 3821-7648, e-mail: escola.191078@educacao.mg.gov.br até o dia 
02/06/2021, de 7h às 17h .

ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “JoÃo WALMICK” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 07/06/2021, às 14h30, 
Processo Licitatório nº 04/2021, modalidade “Convite”, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do PNAE. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E . E . “João Walmick”, localizada na rua Flamengo n° 2 .100, 
Bairro vila Ipanema, Ipatinga-MG, CEP 35 .160-051, telefone (31) 
3821-7648, e-mail: escola.191078@educacao.mg.gov.br até o dia 
02/06/2021, de 7h às 17h .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar “JoÃo WALMICK” realiza Chamada Pública nº 
03/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação 
escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais 
interessados deverão encaminhar o projeto de venda e a documenta-
ção para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 04/2015, 
EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, no endereço escola.191078@
educacao .mg .gov .br até o dia 14/06/2021 às 12 horas . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Benedita rosa do Carmo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que irá realizar no dia 15/06/2021, às 09:00 
horas, Chamada Pública Individual nº 03/2021 para compor Aquisição 
doKit01/2021 com recurso da AlimentaçãoEstadual - Durante a pande-
mia da CovID-19 .(Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Fami-
liar . os grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação 
prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela 
resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 15/06/2021, às 08:00, os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EMATER de Antônio Dias 
e via e-mail escola.190705@educacao.mg.gov.br da Escola Estadual 
Germano Pedro de Souza, localizada na rua Joaquim Amâncio, 350, 
Distrito: Hematita, Município Antônio Dias/MG, CEP: 35 .178-000 – 
tel: (31) 3843 3046 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar Benedita rosa do Carmo, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar no dia 03/06/2021, ás 8:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recurso da AlimentaçãoEstadual para com-
por oKit01/2021 - Durante a pandemia da CovID-19 .(Perecíveis e 
não perecíveis). Os interessados poderão obter Informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E Germano Pedro de Souza, localizada 
na rua Joaquim Amâncio, 350, Hematita - Antônio Dias/MG, e-mail: 
escola.190705@educacao.mg.gov.br até o dia 02/06/2021 ás 16:00hs.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE, FEDErAL .

A Caixa Escolar Benedita rosa do Carmo, para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar no dia 03/06/2021, ás 09:00 horas, processo 
licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso da AlimentaçãoFederal PNAE para compor 
oKit01/2021 - Durante a pandemia da CovID-19 .(Perecíveis e não 
perecíveis). Os interessados poderão obter Informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E Germano Pedro de Souza, localizada 
na rua Joaquim Amâncio, 350, Hematita - Antônio Dias/MG, e-mail: 
escola.190705@educacao.mg.gov.br até o dia 02/06/2021 ás 16:00hs.

ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar tenente José Luciano torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 8h, 
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 Tenente 
José Luciano, localizada na rua: Francisco Alves, 115 – Serenata – 
CEP 35180 072 – telefone (31)3848 2937,(31)988006610, e-mail: 
escola.191523@educacao.mg.gov.br até o dia 01/06/2021, às 17h.

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar “tENENtE JoSÉ LuCIANo” realiza Chamada 
Pública nº 02/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 14/06/2021, exclusivamente no e-mail: esco-
la.191523@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “SELIM JoSE DE SALES” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às10:00horas, 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 “Selim José de Salles”, localizada na rua Filisteu, n° 
410,BairroBethânia, Ipatinga– MG, CEP 35164-056, telefone (31) 
3826-0104, ou pelo e-mail: escola.191256@educacao.mg.gov.br,até o 
dia 01/06/2021, às 17:00horas .

ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “SELIM JoSE DE SALES” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às10:30horas, processo licitatório nº 02/2021, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Selim José de Salles”, localizada na 
rua Filisteu, n° 410,BairroBethânia, Ipatinga– MG, CEP 35164-056, 
Telefone (31) 3826-0104, ou pelo e-mail: escola.191256@educacao.
mg .gov .br,até o dia 01/06/2021, às 17:00horas .

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
EDItAL FuNED Nº 01/2021

rEtIFICAÇÃo Nº 02
A Fundação Ezequiel Dias elencada no Decreto Estadual 47 .910 de 07 de abril de 2020, nos termos da Lei 23750 de 23/12/2020, bem como do 
Decreto n.º 48.097/20 tornam pública a retificação processada no Edital Funed 01/2021, publicado em 08 de maio de 2021, que trata de Processo 
Seletivo Púbico Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, no âmbito 
da Fundação Ezequiel Dias, nos termos da legislação e das normas deste Edital .

No ANExo Iv - CroNoGrAMA PSPS FuNED 001/2021
Onde se lê:

EtAPAS: PrAZo INÍCIo PrAZo tÉrMINo
PuBLICAÇÃo Do EDItAL FuNED 001/2021 06/05/2021 07/05/2021
PErÍoDo DE INSCrIÇÕES Do PSPS FuNED 001/2021 10/05/2021 21/05/2021
I EtAPA Do PSPS FuNED 001/2021: ANáLISE CurrICuLAr 24/05/2021 28/05/2021
rESuLtADo CLASSIFICAÇÃo GErAL I EtAPA Do PSPS FuNED 001/2021 31/05/2021 31/05/2021
rECurSoS I EtAPA Do PSPS FuNED 001/2021 01/06/2021 02/06/2021
ANáLISE DoS rECurSoS 07/06/2021 08/06/2021
rESuLtADo CLASSIFICAÇÃo APÓS rECurSoS 09/06/2021 09/06/2021
CoNvoCAÇÃo PArA ENtrEvIStAS 09/06/2021 15/06/2021
II EtAPA: ENtrEvIStA 16/06/2021 21/06/2021
rESuLtADo CLASSIFICAÇÃo GErAL II EtAPA 22/06/2021 22/06/2021
rECurSoS II EtAPA 23/06/2021 24/06/2021
ANáLISE DoS rECurSoS 25/06/2021 28/06/2021
CLASSIFICAÇÃo FINAL/PuBLICAÇÃo 28/06/2021 28/06/2021

Leia-se:
EtAPAS: PrAZo INÍCIo PrAZo tÉrMINo

PuBLICAÇÃo Do EDItAL FuNED Nº 001/2021 06/05/2021 07/05/2021
1ª EtAPA– CANDIDAturA E HABILItAÇÃo
PErÍoDo DE INSCrIÇÕES Do PSPS FuNED Nº 001/2021 10/05/2021 21/05/2021
ANáLISE CANDIDAturA E HABILItAÇÃo 24/05/2021 28/05/2021
rESuLtADo 1ª EtAPA 31/05/2021 31/05/2021
PErÍoDo DE rECurSoS 1ª EtAPA 01/06/2021 02/06/2021
ANáLISE DoS rECurSoS 1ª EtAPA 07/06/2021 08/06/2021
rESuLtADo DoS rECurSoS E CLASSIFICAÇÃo APÓS rECurSoS 1ª EtAPA 09/06/2021 09/06/2021
2ª EtAPA – ANáLISE DE CurrÍCuLoS E tÍtuLoS
rESuLtADo 2ª EtAPA 10/06/2021 10/06/2021
PErÍoDo DE rECurSoS 2ª EtAPA 11/06/2021 14/06/2021
ANáLISE DoS rECurSoS 2ª EtAPA 15/06/2021 16/06/2021
rESuLtADo DoS rECurSoS E CLASSIFICAÇÃo APÓS rECurSoS 2ª EtAPA 17/06/2021 17/06/2021
3ª EtAPA ENtrEvIStAS
CoNvoCAÇÃo PArA ENtrEvIStAS 17/06/2021 23/06/2021
ENtrEvIStAS 24/06/2021 29/06/2021
rESuLtADo CLASSIFICAÇÃo 3ª EtAPA 30/06/2021 30/06/2021
PErÍoDo DE rECurSoS 3ª EtAPA 01/07/2021 02/07/2021
ANáLISE DoS rECurSoS 3ª EtAPA 05/07/2021 06/07/2021
rESuLtADo DoS rECurSoS E CLASSIFICAÇÃo GErAL APÓS rECurSo 3ª EtAPA 07/07/2021 07/072021
CoNvoCAÇÃo PArA CoNtrAtAÇÃo – ENtrEGA DE DoCuMENtoS (CoMProvA-
ÇÃo DA HABILItAÇÃo MÍNIMA ExIGIDA PArA A CoNtrAtAÇÃo) E ASSINAturA 
Do CoNtrAto

Conforme publicação no Diário Oficial e ende-
reço eletrônico da Funed ( www .funed .mg .gov .
br)

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência.
Belo Horizonte, 25 de maio de 2021 .

Dario Brock ramalho
Presidente da Fundação Ezequiel Dias

26 cm -24 1485233 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 055/2021, objeto: Papel para 
teste funcionamento deautoclave hospitalar-bowie dick;fita para teste 
de selagem, algodão hidrófilo e agulha múltipla. O edital estará dispo-
nível no site: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das pro-
postas comerciais será até às 08h00min do dia 09/06/2021, e início da 
sessão de lances será às 09h00min do dia 10/06/2021 . Belo Horizonte, 
24 de maio de 2021 .

2 cm -24 1485078 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExtrAto Do EDItAL DE ProCESSo 
SELEtIvo SIMPLIFICADo
rEGuLAMENto Nº 42/2021

o Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torNA PÚBLICo à abertura de Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais para 
prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde na Casa 
de Saúde Santa Fé - CSSFÈ, conforme edital disponível no sítio ele-
trônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.mg.gov.br. Inscrição: a partir 
das 09h00min do dia 25/05/2021 até às 17h00min do dia 09/06/2021 
(horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHE-
MIG www .fhemig .mg .gov .br . Público alvo: terapeuta ocupacional . 
Etapas de seleção: Análise curricular e Entrevista. Período de vigência 
do PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual período contados a partir de 
sua homologação .

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas

4 cm -24 1485189 - 1

ExtrAto Do EDItAL DE ProCESSo 
SELEtIvo SIMPLIFICADo
rEGuLAMENto Nº 37/2021

o Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torNA PÚBLICo à abertura de Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais para 
prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde no Hospi-
tal Alberto Cavalcanti – HAC, conforme edital disponível no sítio ele-
trônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.mg.gov.br. Inscrição: à partir 
das 09h00min do dia 28/05/2021 até às 17h00min do dia 11/06/2021 
(horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHE-
MIG www .fhemig .mg .gov .br . Público alvo: Enfermeiro Generalista e 
técnico de Enfermagem . Etapas de seleção: Análise curricular e Entre-
vista. Período de vigência do PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual 
período contados a partir de sua homologação .

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas

4 cm -24 1484917 - 1

rEtIFICAÇÃo DE DAtA DA LICItAÇÃo
A FHEMIG/ADC torna público para conhecimento dos interessados a 
retificação da data do pregão eletrônico, referente ao processo 0500005 
51/2021 cujo objeto visa a Aquisição de Materiais de Limpeza . o início 
da sessão de lances do pregão ocorrerá no dia, 08/06/2021 às 09:00h 
pelo site: www.compras.mg.gov.br. Edital Retificado disponível a partir 
do dia 25/05/2021, às 16:00h no site acima citado . BH, 24 .05 .2021 .

2 cm -24 1484801 - 1

ADItIvoS Do MG trANSPLANtES/FHEMIG
Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ 
MG trANSPLANtES e a EMPrESAvoEtur turISMo E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência con-
tratual por 12 meses. Valor: R$ 173.956,68 Vigência: 23/07/2021a 
22/07/2022 Número do Processo: 1320044 000006/2020 Modalidade: 
registro de preços não realizado no SIrP . Dotação orçamentária: 
4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 . objeto de gasto: 3390 .3304 F 92 .1 Data 
de Assinatura: 21/05/2021

2 cm -24 1484872 - 1

ExtrAto Do EDItAL DE ProCESSo 
SELEtIvo SIMPLIFICADo
rEGuLAMENto Nº 36/2021

o Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torNA PÚBLICo à abertura de Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais para 
prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde no Com-
plexo Hospitalar de Urgência – HJXXIII / HMAL / HIJPII, conforme 
edital disponível no sítio eletrônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.
mg .gov .br . Inscrição: à partir das 09h00min do dia 25/05/2021 até às 
17h00min do dia 09/06/2021 (horário de Brasília), exclusivamente no 
sítio eletrônico oficial da FHEMIG www.fhemig.mg.gov.br. Público 
alvo: Técnico em Patologia Clínica e Farmacêutico Generalista – Área 
de Atuação Farmácia Hospitalar . Etapas de seleção: Análise curricular 
e Entrevista. Período de vigência do PSS: 12 meses, prorrogáveis por 
igual período contado à partir de sua homologação .

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas

4 cm -24 1485185 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto E tErMoS DA FHEMIG
HoSPItAL JÚLIA KuBItSCHEK

Espécie: 1º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/HJK e a empresa 
DIAMED LAtINo AMÉrICA S/A . objeto: Contrato de Aquisição 
de reagentes de Imuno-Hematologia com comodato de Equipamen-
tos. Valor: R$49.999,99 (total estimado). Vigência: 29/05/2021 até 
28/05/2022 . Número do Processo: 0272/2020 . Modalidade: PrEGÃo . 
Dotação orçamentaria: 2271 .10 .302 .045 .4178 .0001 objeto de Gasto: 
3390 .3913 . Fonte: 10 .1 Data da Assinatura: 20 de maio de 2021 . 

 
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 3202105250014070134.
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ExtrAtoDE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 

ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “SELIM JoSE DE SALES” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às11:00horas, processo licitatório nº 03/2021, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Selim José de Salles”, localizada na 
rua Filisteu, n° 410,BairroBethânia, Ipatinga– MG, CEP 35164-056, 
Telefone (31) 3826-0104, ou pelo e-mail: escola.191256@educacao.
mg .gov .br,até o dia 01/06/2021, às 17:00horas

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar “Professora Haydée de Souza Abreu” realiza Cha-
mada Pública nº 01/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações 
para a alimentação escolar . os fornecedores individuais, grupos for-
mais e grupos informais interessados deverão apresentar o projeto de 
venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolu-
ção FNDE nº 04/2015, até o dia 15/06/2021 às 9:40 horas, na sede da 
EE “Professora Haydée de Souza Abreu”, localizada na rua localizada 
na Rua Tuia, n°101, bairro Limoeiro, Timóteo/MG, CEP: 35.181-422, 
telefone (31) 3847-8646, e-mail: escola.326445@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

38 cm -24 1485169 - 1

SrE MoNtES CLAroS
ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar ProFESSorA MArIA MACHADo realiza Cha-
mada Pública nº 05/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/
FNDE-26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE-04/2015 e Nota 
técnica nº 1/SEE/SPF/2021, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 15/06/2021, às 09h:00min, na Escola Estadual Professora Maria 
Machado, localizada na Praça João veloso de Aquino s/n°, Bairro São 
João, Mirabela/MG, CEP 39 .373-000, telefone (038) 3239-1275, 
e-mail: escola.80900@educacao.mg.gov.br Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar ProFESSorA MArIA MACHADo realiza Cha-
mada Pública nº 06/2021 (contrapartida estadual) para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 
da resolução CD/FNDE-26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE-
04/2015 e Nota técnica nº 1/SEE/SPF/2021, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 15/06/2021, às 09h:00min, na Escola Estadual Pro-
fessora Maria Machado, localizada na Praça João veloso de Aquino s/
n°, Bairro São João, Mirabela/MG, CEP 39 .373-000, telefone (038) 
3239-1275, e-mail: escola.80900@educacao.mg.gov.br Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA-AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar MAJor ALExANDrE roDrIGuES realiza Cha-
mada Pública nº 05/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/ 
FNDE- nº 26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 e 
nota técnica SEE 02/2019, para habilitação e projeto de venda até o dia 
15/06/2021, às 10h:00min, na E .E . Major Alexandre rodrigues , loca-
lizada na Rua Gregório Mendes, S/n Centro-Mirabela-MG CEP 39373-
000 – Telefone (038) 3239-1232, email escola.80896@educacao.
mg.gov.br. 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

A Caixa Escolar MAJor ALExANDrE roDrIGuES realiza Cha-
mada Pública nº 06/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/ 
FNDE- nº 26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 e 
nota técnica SEE 02/2019, para habilitação e projeto de venda até o dia 
15/06/2021, às 10h:00min, na E .E . Major Alexandre rodrigues , loca-
lizada na Rua Gregório Mendes, S/n Centro-Mirabela-MG CEP 39373-
000 – Telefone (038) 3239-1232, email escola.80896@educacao.
mg.gov.br Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: https://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

13 cm -24 1485035 - 1

SrE DE JANuArIA 
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 

ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr
A Caixa Escolar SIWAMHÃKWA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que irá realizar no dia 15/06/2021, às 08:00 horas, 
Chamada Pública Individual nº 02/2021 para compor Aquisição 
doKitAlimentaçãoFederal PNAE/Fonte 21 - Durante a pandemia da 
CovID-19 .(Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar . os 
grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista 
no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 14/06/2021, às 17:00, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATER de Januária e via e-mail 
escola.369837@educacao.mg.gov.br.da E.E. de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, localizada na terra Indígena xakriabá – Aldeia 
Caatinguinha, s/n, zona rural de São João das Missões, CEP: 39 .475-
000 – tel: (38) 98287210 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr 

A Caixa Escolar SIWAMHÃKWA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que irá realizar no dia 15/06/2021, às 08:00 horas, 
Chamada Pública Individual nº 01/2021 para compor Aquisição 
doKitAlimentaçãoFederal PNAE/Fonte 36 - Durante a pandemia da 
CovID-19 .(Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar . os 
grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista 
no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 14/06/2021, às 17:00, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATER de Januária e via e-mail 
escola.369837@educacao.mg.gov.br.da E.E. de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, localizada na terra Indígena xakriabá – Aldeia 
Caatinguinha, s/n, zona rural de São João das Missões, CEP: 39 .475-
000 – tel: (38) 98287210

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr 

A Caixa Escolar Maria Mendes torna público, para conhecimento dos 
interessados, que irá realizar no dia 11/06/2021, às 11:00 horas, Cha-
mada Pública Individual nº 01/2021 para compor Aquisição doKitAli-
mentaçãoFederal 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 habi-
litação e Projeto de venda até o dia 11/06/2021, às 09:00 horas . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EMAtEr de Icaraí de Minas, Prefeitura Municipal de Icaraí 
de Minas, Sindicato dos trabalhadores rurais de Icaraí de Minas e via 
e-mail escola.63266@educacao.mg.gov.br da E.E. Lídia Vieira Gui-
marães, localizada na Comunidade Povoado de Logradouro, s/n, zona 
rural de Icaraí de Minas, CEP: 39318-000 – tel: (38)9 9939-3277 e 
(38) 9 9993-3898 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr – FoNtE 

36( PNAE ) E 21 ( CoNtrAPArtIDA EStADuAL) 
A Caixa Escolar Máximo Magalhães torna público, para conheci-
mento dos interessados, que irá realizar no dia 16/06/2021, às 13:00 
horas, Chamada Pública Individual nº 01/2021 e 02/2021 para com-
por Aquisição do 1ºKitAlimentação Federal PNAE/Fonte 36 e Ali-
mentação Estadual Contrapartida/Fonte 21, termos de Compromissos 
nº 949622/2021 e 946093/2021-Durante a pandemia da CovID-19 .

(perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar . os grupos For-
mais e Informais deverão encaminhar a documentação devidamente 
assinada e digitalizada conforme prevista no Artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda no período de 25/05/21 à 15/06/21 
até as 17 horas, no e-mail abaixo . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da EMATER de Januária e 
via e-mail escola.62677@educacao.mg.gov.br.da E.E.Francisco Viana 
de Matos, localizada na Comunidade várzea Bonita, s/n, zona rural de 
Januária, CEP: 39 .480-000 – tel: (38)998785018

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr 

A CAIxA ESCoLAr SANtANA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que irá realizar no dia 17/06/2021, às 10:00 horas, 
Chamada Pública Individual nº 01/2021 para compor Aquisição doKi-
tAlimentaçãoFederal PNAE - Fonte 36 e Fonte 21- Durante a pandemia 
da CovID-19 .(Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar . 
Fonte de recurso: termo de Compromisso nº 946142/2021 e termo de 
Compromisso nº 949671/2021 . os grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar documentação prevista no Artigo 27 da resolução CD/
FNDE nº 26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até às 09:00 horas do dia 16/06/2021, 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EMATER de São Francisco e via e-mail escola.63398@
educacao .mg .gov .br da E .E . Sebastiana Pereira da Silva, localizada na 
rua Principal, snº 570, Povoado Santana de Minas – São Francisco/MG 
CEP: 39300-000 – tel: (38) 99997-6607 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS - AGrICuLturA FAMILIAr – FoNtE 36 

(PNAE) E FoNtE 21 (CoNtrAPArtIDA EStADuAL) 
A Caixa Escolar Dona Alice Mendonça torna público, para conheci-
mento dos interessados, que irá realizar no dia 11/06/2021, às 15:00 
horas, Chamada Pública Individual nº 01/2021 para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar 
para comporKitAlimentaçãoFederal PNAE/Fonte 36 e Contrapartida 
Estadual Fonte 21 - Durante a pandemia da CovID-19 . os grupos 
Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista no 
Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela resolu-
ção CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 11/06/2021, às 13:00 . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATER de Icaraí de Minas - MG 
e via e-mail escola.63274@educacao.mg.gov.br da E.E. “Manoel Tibé-
rio”, localizada na rua Silva Jardim, s/n, Povoado de Nova Aparecida, 
zona rural de Icaraí de Minas, CEP: 39318-000 – tel: (38) 3634-4032

22 cm -24 1485197 - 1

SuPErINtENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE MANHuAÇu
ExtrAto DE tErMo DE ENCErrAMENto

Extrato do termo de Encerramento ao contrato nº 9233999/2019 de 
23/12/2019 – Processo SEI nº 1260.01.0006632/2019-83, firmado com 
a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e região 
Ltda., para aquisição de café torrado e moído, cuja vigência expirou 
em 23/12/2020. Assinado em 24/05/2021 por Vitória Maria Ferreira de 
Magalhães Serri .

ExtrAto DE tErMo DE ENCErrAMENto
Extrato do termo de Encerramento ao contrato nº 9222705/2019 de 
17/10/2019 - Processo SEI nº 1260.01.0051902/2019-90, firmado com 
Paulo Henrique D’Avila, para aquisição de gás GLP, cuja vigência 
expirou em 17/10/2020. Assinado em 24/05/2021 por Vitória Maria 
Ferreira de Magalhães Serri .

4 cm -24 1485046 - 1

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – PNAE E CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar Isaltina Cajubi Fulgêncio torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 02/06/2021 às 10:30 
h, Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e da Contrapartida 
Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da E. E. Isaltina Cajubi Fulgêncio, localizada na 
Avenida Clementino Silveira n° 1043 - Corredor - Araçuaí-MG - CEP 
39.600-000 - Telefone (33) 3731-1800, e-mail: escola.146102@educa-
cao .mg .gov .br . Até o dia 01/06/2020 às 17:00 h .

3 cm -24 1485039 - 1

SrE MoNtE CArMELo
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNA
A Caixa Escolar Professora Marilda Matias de Araújo Pena, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
02/06/2021 às 09h00min, Processo Licitatório Nº 03/2021, modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Pro-
grama Contrapartida Estadual para Alimentação Escolar . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do Edital completo na sede 
da Escola Estadual José Emílio de Aguiar, localizada na rua odilon 
Jacinto da Silva, Nº 150, Bairro Mangabeiras, Coromandel (MG)- CEP: 
38550-000- telefone (0xx34) 3841-1766, e-mail: escola.200409@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 01/06/2021 até 13h00min .

3 cm -24 1485171 - 1

SuPErINtENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE CurvELo 
AvISo DE LICItAÇÃo - rEF .: PrEGÃo 

ELEtrÔNICo N .º 01/2021
ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1261010 03/2021 . o Estado de Minas 
Gerais e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por inter-
médio de sua Superintendência Regional de Ensino de Curvelo, torna 
pública a Licitação Pregão Eletrônico N .º 01/2021, para contratação 
de empresa para Prestação de serviços de monitoramento eletrônico 
(alarme eletrônico) na sede da Superintendência Regional de Ensino de 
Curvelo . As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site: 
www .compras .mg .gov .br na opção “PrEGÃo”, até o dia 08/06/2021, 
às 08h:59min . A sessão pública terá início no dia 08/06/2021 às 
09h:00min . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do(s) 
e-mail sre.curvelo.compras@educacao.mg.gov.br e sre.curvelo.dafi@
educacao .mg .gov .br/  .

4 cm -24 1484946 - 1

SrE - JuIZ DE ForA
ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio de Maripá de 
Minas realiza Chamada Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 14/06/2021, às 08h, na EE Prefeito Walter trezza, localizada 
na rua: Domingos Antônio de oliveira, n° 43, Bairro: Centro, Cidade: 
Maripá de Minas – MG – CEP: 36 .608-000 – telefone: (32) 32631309, 
e-mail: escola.322539@educacao.mg.gov.br.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Francisco Bernardino torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 15h, 
Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Fran-
cisco Bernardino, localizada na Rua Sergipe, s/nº – Manoel Honório 
– Juiz de Fora, CEP 36 .045 .060 – telefone: (32) 3215-0893, e-mail: 
escola.68373@educacao.mg.gov.br, até o dia 31/05/2021 até as 14h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Marechal Mascarenhas de Moraes torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 
10h, Processo Licitatório nº 01/2021, 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 EE 
Marechal Mascarenhas de Moraes, localizada na Rua: Professora Noê-
mia Mendonça, s/n°, Bairro: teixeiras, Cidade: Juiz de Fora – MG – 
CEP: 36 .032-750 – telefone: (32) 3234-6909, e-mail: escola.68471@
educacao .mg .gov .br, até o dia 01/06/2021, às 12h .

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar Lucas de Paiva Martins 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 docu-
mentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 18/06/2021, às 19h, na EE 
Professora romilda Barbosa, localizada na rua: Avenida Antônio de 
Souza rabelo, s/ n°, Bairro: Centro, Cidade: Senador Cortes – MG – 
CEP: 36.650-000 – Telefone: (32) 3287-1111, e-mail: escola.342661@
educacao .mg .gov .br .

10 cm -24 1485268 - 1

SuPErINtENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE PAtroCÍNIo
ExtrAto DE CoNtrAto

Extrato do Contrato nº 9279478/2021 de Fornecimento, firmado entre 
o EStADo DE MINAS GErAIS por meio da SEE/SrE de Patrocí-
nio e o fornecedor 04 .845 .411/0001-39 - vIA GAS E trANSPortES 
LtDA ME, Processo de compra nº 1261029 000002/2021, Cotação 
Eletrônica . objeto: Fornecimento de gás GLP, botijão de 13kg, para 
atender demanda anual. Valor total: R$ 824,90. Vigência: 12 meses, de 
25/05/2021 a 24/05/2022 . Dotação orçamentária nº: 1261 .12 .368 .151 .
2074 .0001 .339030 .27 .0 .10 .1 . Assinatura:10/05/2021 . Signatários: pela 
contratada Alessandra Cristina Aguiar Almeida, pela contratante Luzia 
Fátima Santos de Paiva .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar “Joaquim Dias” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021, às 10:00 horas, atra-
vés do aplicativo Google Meet, link:  meet .google .com/hqz-utmf-fvy . 
Processo Licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do TC 947907/2021 – RECURSO 
FEDERAL. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da Escola Estadual Joaquim Dias localizada na 
localizada na rua Dr . Infante vieira n° 2351, bairro São Benedito - CEP 
38.743-046 – Telefone (34) 3831-1599 e-mail: escola.199095@educa-
cao .mg .gov .br . até o dia 31/05/2021, às 17 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar Coronel João Cândido de Aguiar torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às 10:00h, através do aplicativo Google Meet, link https://meet .goo-
gle.com/zer-vgsv-ecu?hs=224, Processo Licitatório nº 02/2021, moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do tC 947906/2021 – recurso Federal . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo através do e-mail: esco-
la.199087@educacao.mg.gov.br até o dia 01/06/2021, às 17:00h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE - FEDErAL

A Caixa Escolar Horácio Afonso torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021, às 15:30 h, através 
do aplicativo Google Meet, link  meet .google .com/xwk-uvnr-kwy Pro-
cesso Licitatório no 02/2021, modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do TC 947357/2021 – PNAE - Fede-
ral. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto através do e-mail: escola.159344@educacao.mg.gov.br até o dia 
01/06/2021, às 08:00 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA EStADuAL

A Caixa Escolar “Irmã Gislene” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021, às 09h, através do 
aplicativo Google Meet, link meet .google .com/vek-aoyv-ogy , Pro-
cesso Licitatório nº 02/2021, modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do TC 947905/2021 – Contrapartida 
Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo através do e-mail: escola.199061@educacao.mg.gov.br até o 
dia 31/05/2021, às 17h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE FEDErAL

A Caixa Escolar Prefeito virmondes Afonso torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às 15:30h, através do aplicativo Google Meet, link  https://meet .goo-
gle.com/upf-doyg-zxj, Processo Licitatório nº 02/2021, modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do TC 
948322/2021 – Fonte Federal . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo através do e-mail: escola.326704@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 01/06/2021, às 14h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS NÃo PErECÍvEIS PArA 
ELABorAÇÃo DoS KItS 02/2021 PArA DoAÇÃo 
AoS ALuNoS MAtrICuLADoS No ANo DE 2021 .

A Caixa Escolar Irmã renée torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10:00h, através 
do aplicativo Google Meet link:https://meet .google .com/ess-vovc-jch . 
Processo Licitatório nº 03/2021, modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do PNAE, elaboração 
de 502 kits para doação aos alunos matriculados no ano de 2021 com 
recursos do tC:948245/2021 – merenda federal . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo através do e-mail: 
escola.310603@educacao.mg.gov.br até o dia 01/06/2021, às 17:30h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar MANoEL GErMANo torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 14:00 
horas, através do aplicativo Google Meet, link  meet .google .com/mhr-
joiq-zrz Processo Licitatório nº 02/2021, modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do TC 948190/2021 – 
Recurso Federal. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo através do e-mail: escola.278718@educacao.mg.gov.br 
até o dia 02/06/2021 às 13:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar oDILoN BEHrESNS, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 08 de Junho de 2021, 
às 08:00 horas, através do aplicativo Google Meet link: meet .google .
com/krf-wpaf-xnw Processo Licitatório nº 03/2021, modalidade CON-
VITE, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos TC: nº 
947914/2021- recurso Federal . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo através do e-mail: escola.199184@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 17:00 horas .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – CoNtrAPArtIDA FEDErAL

A Caixa Escolar MArIANA tAvArES torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/06/2021, às 13:00 h, 
Processo Licitatório nº 02/2021, modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do TC 947908/2021 – Contrapartida 
Federal. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Mariana tavares, localizada na rua Elmiro 
Alves n° 255 - CEP 38 .747 .042 – telefone (34) 3831-2622, e-mail: 
escola.199109@educacao.mg.gov.br. até o dia 28/05/2021, às 13:00 h.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – ALIMENtAÇÃo FEDErAL

A Caixa Escolar Nély Amaral torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08 de Junho de 2021, às 09:00 
horas através do aplicativo Google Meet, link https://meet .google .
com/puk-ihdn-hbd, Processo licitatório no 02/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do TC: 
947909/2021 - Federal . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo através do e-mail: escola.199117@educacao.
mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 13:00 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar Irma Carvalho torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 15h, através do 
aplicativo Google Meet, link: meet .google .com/ipn-trgs-inn, Processo 
Licitatório nº 02/2021, modalidade Convite, para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do tC 948104/2021 – recurso Fede-
ral. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto através do e-mail: escola.238538@educacao.mg.gov.br até o dia 
01/06/2021, às 16h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENtÍCIoS – MErENDA FEDErAL (FNDE)

A Caixa Escolar Michel Wadhy torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 14h, através do 
aplicativo Google Meet, link meet .google .com/wpa-ryiv-cqh, Processo 
Licitatório nº 03/2021, modalidade Convite, para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do tC 947911/2021 – Merenda Federal 
(FNDE). Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo através do e-mail: escola.19144@educacao.mg.gov.br até o 
dia 01/06/2021, às 17h .

ExtrAto DE EDItAL PArA EQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Padre Bertrando Lindeman, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, 
às 9:00hs, Processo Licitatório nº 03/2021, modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do TC 947904/2021- 
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo através do e- mail: escola.199036@educacao.mg.gov.br até o 
dia 01/06/2021, às 17:00hs .

34 cm -24 1485223 - 1

SrE PoÇoS DE CALDAS
ExtrAto DE EDItAL/CHAMADA PÚBLICA/

ProCESSo LICItAtÓrIo
A Caixa Escolar José Errico torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 14:00 horas, Pro-
cesso 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 Professora 
Cleusa Lovato Caliari, localizada na rua Luiz Zangiacomi n° 48 – CEP 
37704274_ – Telefone (35) 37223469, e-mail: escola.1248826@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 02/06/2021, às 13:00 .
A Caixa Escolar Elias Jorge Zenun torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 13:30 horas, 
Processo Licitatório n° 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do QESE. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual Elias Jorge Zenun, localizada na rua Dr . Francisco Capobianco, 
n° 874– Centro – CEP 37730-000 – telefone (35) 98853-9630, e-mail: 
escola.124290@educacao.mg.gov.br, até o dia 01/06/2021, às 16h.
A Caixa Escolar Francisca tamm Bias Fortes torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021 às 
13:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2021, 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 Dona Francisca tamm Bias Fortes, localizada na rua Capitão 
Maneco Junqueira n°65 – Bairro Aparecida – CEP 37701-137 – tele-
fone (35) 988996266, email: escola.124745@educacao.mg.gov.br até o 
dia 31/05/2020, às 17h00 .

6 cm -24 1484835 - 1

SrE MANHuAÇu
ExtrAto DE PuBLICAÇÃo DE EDItAL/CHAMADA PÚBLICA

ExtrAto DE EDItAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
uNIFICADA – AGrICuLturA FAMILIAr

A Caixa Escolar orSINo MACHADo_DA ESCoLA EStADuAL 
CÉLIA PErEIrA MENDES realiza Chamada Pública nº 02/2021 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 18/06/2021, às 09:00 hs, a EE 
CÉLIA PErEIrA MENDES, localizada na rua Lopes Abelha, n° 215 
– Bairro Cruzeiro – CEP 36940-000– telefone (0xx_33_) 3373-1151, 
ou através do e-mail: escola.75809@educacao.mg.gov.br_. Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar EuZÉBIo SuDrÉ torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17 de junho de 2021, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, com recursos 
do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da E . E . ProFESSor SPErBEr, localizada na 
rua Ferreira Cardoso, 160, Distrito de Professor Sperbert, município 
de Chalé, Minas Gerais – CEP 36 .988-000 – telefone (0xx33) 99987-
3377, e-mail: escola.74977@educacao.mg.gov.br até o dia 17/06/2021, 
às 13h00 .
A Caixa Escolar EuZÉBIo SuDrÉ torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17 de junho de 2021, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, com recur-
sos do PNAE e contrapartida estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E. E. PROFESSOR 
SPErBEr, localizada na rua Ferreira Cardoso, 160, Distrito de Pro-
fessor Sperbert, município de Chalé, Minas Gerais – CEP 36 .988-000 
– Telefone (0XX33) 99987-3377, e-mail: escola.74977@educacao.
mg .gov .br até o dia 17/06/2021, às 13h00 .
A Caixa Escolar ProFESSorA ILZA PÔNCIo voN rANDoW torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 
de maio de 2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE e Contrapartida . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE MINISTRO FRANCISCO 
CAMPoS, localizada na rua CoroNEL oSÓrIo, nº 58 – Mutum – 
CEP 36.955-000 – Telefone (033) 3312-1422, e-mail: escola.75582@
educacao .mg .gov .br, até o dia 31/05/2021, às 11h .
A CAIxA ESCoLAr JoÃo PAuLo tEIxEIrA DE SIQuEIrA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
09/06/2021, às 17:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modali-
dade 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 Dionysio Costa, localizada na rua Artur 
Lobato n° 117 – Mutum MG – CEP 369555-000 – telefone (0xx33) 
3312-2802, e-mail: escola.75558@educacao.mg.gov.br até o dia 
09/06/2021, às 16:00hs .
A Caixa Escolar ProFESSorA JovItA AvELINA xAvIEr torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
02 de Junho de 2021, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE e Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Padre Miguel, 
localizada na Praça Antônio de Carvalho n° 25 – Centro – Simonésia/
MG – CEP 36 .930-000 – telefone (0xx33) 3336-1637, e-mail: esco-
la.75884@educacao.mg.gov.br. até o dia 01/06/2021, às 17:00hs.
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SrE tEÓFILo otoNI
ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar DE ENSINo FuNDAMENtAL E MEDIo DE FIDE-
LANDIA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
no dia 07/06/2021, às 14:00 horas, Processo Licitatório nº01/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E DANIEL PErEIrA ottoNI, loca-
lizada na rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, Ataléia 
CEP:39.851-000, Tel: (33) 3526-2091, e-mail: escola.338818@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 12:00h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar DE ENSINo FuNDAMENtAL E MEDIo DE FIDE-
LANDIA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
no dia 07/06/2021, às 14:00 horas, Processo Licitatório nº02/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E DANIEL PErEIrA ottoNI, loca-
lizada na rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, Ataléia 
CEP:39 .851-000, tel: (33) 3526-2091, e-mail: escola.338818@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 12:30h .
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