
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 07 de novembro de 2020 – 21 
 EDiTAL SEPLAG/SEE Nº 04/2014, DE 24 DE NovEMBro DE 2014 .

 CoNCurSo PÚBLiCo para provimento de cargos das carreiras de assistente técnico de educação básica, especialista em educação básica e pro-
fessor de educação básica do quadro de pessoal da SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo .
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secretaria de Estado de Educação – SEE e o instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação – iBFC, no uso de suas atribuições e considerando o Edital supramencionado, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Pro-
cesso nº 0043533-06.2015.8.13.0144 (SEInº 1500.01.0009885/2020-98), tornam pública a retificação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva, 
conforme lote de vagas abaixo:
 41015733
 Carreira/Nível/Grau:Professor de Educação Básica - PEB - Nível i - Grau A
 Área:Língua Estrangeira Moderna - Inglês
Lote de vagas:Passos/Carmo do rio Claro

inscrição Nome DataNasc . Nota Prova objetiva Títulos Nota Final Classificação
5128463-4 MArCELA CArvALHo riBEiro MArQuES 29/06/1985 47 0,6 47,6 1
5025483-9 MAriA Do SoCorro DE SouSA JArDiM SiLvA 29/10/1971 40 0 40 2
5137061-1 MArCELA SANToS AMArAL 12/11/1988 34 0 34 3
5081503-2 ANToNio CArLoS DA CoSTA 17/05/1976 33 0,6 33,6 4
5116815-4 SiNArA AP FrEiTAS SiLvA BuENo 06/12/1984 32 1 33 5
5145898-5 MiCHELLE SuELEM TEixEirA Do CArMo 22/05/1990 32  0,6 32,6 6

Belo Horizonte, aos 06 de novembro de 2020 .
(a) otto Alexandre Levy reis 

 Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

(a) Julia Sant’Anna
 Secretária de Estado de Educação

12 cm -06 1416300 - 1

 ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo Do PNAE – ProCESSo 
LiCiTATÓrio / CHAMADA PÚBLiCA - SuPEriNTENDÊNCiA 

rEGioNAL DE ENSiNo DE PouSo ALEGrE
A Caixa Escolar Monsenhor José Paulino realiza Chamada Pública nº 
03/2020 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 07/12/2020, as 
10h, exclusivamente através do e-mail: compras_eemjp@yahoo .com .
br, Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

3 cm -06 1416012 - 1

SrE DE JANuAriA 
ExTrAToS EDiTAiS CHAMADA PuBLiCA

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr (TC- Nº 926710/2020) 
- A Caixa Escolar Everardo Gonçalves Botelho torna público, para 
conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 26/11/2020, às 
9 horas, Chamada Pública individual nº 02/2020 para compor Aquisi-
ção 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 26/11/2020, às 10 horas . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EMATEr de São Francisco/MG 
e na Escola Estadual Everardo Gonçalves Botelho localizada na rua 
Zezé Generoso, s/nº, Bairro: João Aguiar, complemento CAiC, municí-
pio de São Francisco - MG; CEP: 39 .300-000, e-mail: escola .239313@
educacao .mg .gov .br

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar João rodrigues de Aquino,torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que irá realizar no dia 18/08/2020, às 10:00 
horas, Chamada Pública individual nº 02/2020 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 30/11/2020, às 10:00, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATEr de Januária e via e-mail 
escola .62600@educacao .mg .gov .br .da E .E . de Fabião, localizada no 
Povoado de Fabião 01, s/n, zona rural de Januária, CEP:39485-000 – 
Tel: (38) 3623 1059

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar José Gonçalves de Mendonça torna público, para 
conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 30/11/2020, 
às 13:00 horas, Chamada Pública individual nº 02/2020 para com-
por 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 documen-
tação prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alte-
rada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 30/11/2020, às 12:00, os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EMATEr de São 
Francisco e via e-mail escola .63231@educacao .mg .gov .br . da E .E . José 
Francisco Guimarães, localizada no Povoado do retiro, s/n, zona rural 
de São Francisco, CEP: 39 .300-000 ., telefone: (38) 99729-3466 .

11 cm -06 1416127 - 1

SrE DiviNÓPoLiS
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr 

 A Caixa Escolar “Antônio olímpio de Morais” realiza Chamada 
Pública nº 04/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os interessados (Grupos Formais,informais ou 
Fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela reso-
lução CD/FNDE nº 4/15 e Nota Técnica nº 02/2019, para habilitação 
e Projeto de venda, ExCLuSivAMENTE Por EMAiL, no endereço 
escola .33022@educacao .mg .gov .br, até 02/12/2020, às 13:00 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 “Antônio olímpio de Morais” realiza Chamada 
Pública nº 05/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os interessados (Grupos Formais,informais ou 
Fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela reso-
lução CD/FNDE nº 4/15 e Nota Técnica nº 02/2019, para habilitação 
e Projeto de venda, ExCLuSivAMENTE Por EMAiL, no endereço 
escola .33022@educacao .mg .gov .br, até 02/12/2020, às 14:00 horas . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .brquantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

7 cm -06 1416056 - 1

SrE MoNTES CLAroS
 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 

PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar Dr CArLoS DE ALBuQuErQuE realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar/composição do Kit emergencial de Merenda . os 
Grupos Formais e informais deverão apresenta a documentação pre-
vista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 04/12/2020, às 9h00, na EE Dr Carlos Albuquerque, 
localizada na rua do Flamengo n°351 – Maracana – CEP 39 .403-069 
– Telefone (038)32149749, e-mail: escola .81396@educacao .mg .gov .br 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na Emater e 
diretamente na escola .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Dr CArLoS DE ALBuQuErQuE realiza Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar/composição do Kit emergencial de Merenda . os 
Grupos Formais e informais deverão apresenta a documentação pre-
vista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 04/12/2020, às 9h00, na EE Dr Carlos Albuquerque, 
localizada na rua do Flamengo n°351 – Maracana – CEP 39 .403-069 – 
Telefone (038)32149749, e-mail: escola .81396@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na Emater e 
diretamente na escola .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar FErNÃo DiAS PAES LEME realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar referente ao Termo de Compromisso Nº 
932104/2020 . os Grupos Formais e informais deverão enviar a docu-
mentação digitalizada prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 25/11/2020, até às 17:00 
horas, no e-mail: escola .80519@educacao .mg .gov .br . os quantitativos 
e gêneros 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 FErNÃo DiAS PAES LEME realiza Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar referente ao Termo de Compromisso Nº 
924974/2020 . os Grupos Formais e informais deverão enviar a docu-
mentação digitalizada prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 25/11/2020, até às 17:00 
horas, no e-mail: escola .80519@educacao .mg .gov .br . os quantitativos 
e gêneros 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 JoSÉ riBEiro DA SiLvA realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 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 encaminhar 
a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 07/12/2020, às 09:00, para o, 
e-mail: escola.239232@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 JoSÉ riBEiro DA SiLvA realiza Chamada Pública 
nº 02/2020 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 encaminhar 
a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 07/12/2020, às 09:00, para o, 
e-mail: escola.239232@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 PuBLiCAÇÃo DE EDiTAL / 
CHAMADA PÚBLiCA iNDiviDuAL

A Caixa Escolar JoSÉ ADriÃo DA roCHA realizará Chamada 
Pública nº 002/2020 – TC: 926883/2020 e 003/2020 TC: 934020/2020 
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 apresenta a documenta-
ção prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 07/12/2020, às 10h00, na E . E . Mario Coe-
lho, localizada na rua Da Lagoa s/nº – Distrito de Barrinha do Paraíso 
– Município de São João do Paraíso-MG – CEP: 39 .540-000 – Tele-
fone (038) 99990-6630, e-mail: escola .319074@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da 
internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
iNDiviDuAL – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar João Fabio de oliveira Fróes realiza Chamada Pública 
n° 02/2020 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 FNDE nº 26/13, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 01/12/2020 ás 13:00H na Escola 
estadual Nossa Senhora da Conceição, localizada na praça da matriz s/n 
Distrito de Aristides Batista (Povoado de Tamborilzinho) Município de 
Coração de Jesus/MG CEP: 39341-000 – Telefone: (038) 99727-3955 
e-mail: escola.239259@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://portal .
educacao .mg .gov .br/agf .

22 cm -06 1416085 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo/ProCESSo nº 2351700 000004/2020 – 
TiPo: Menor Preço – oBJETo: Aquisição de manequins, espelhos e 
araras, para montagem de sala de aula de costura para o curso de Moda 
da Escola de Design/uEMG . A sessão de pregão terá início previsto 
para o dia 19/11/2020, às 10:00hs, no site: www .compras .mg .gov .br . os 
interessados poderão obter o Edital no endereço: www .uemg .br

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora
3 cm -06 1416201 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo/ProCESSo nº 2351053 000050/2020 – 
TiPo: Menor Preço – oBJETo: Aquisição de equipamentos eletrô-
nicos, de informática, de áudio e vídeo . . A sessão de pregão terá iní-
cio previsto para o dia 19/11/2020, às 10:00hs, no site: www .compras .
mg .gov .br . os interessados poderão obter o Edital no endereço: www .
uemg .br

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora
3 cm -06 1416196 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

AviSo DE LiCiTAÇÃo – ToMADA DE PrEÇoS 004/2020
A universidade Estadual de Montes Claros – unimontes torna público 
aos interessados que realizará licitação, na modalidade ToMADA DE 
PrEÇoS 004/2020, Processo 2311021 000057/2020, pelo regime de 
EMPrEiTADA Por PrEÇo GLoBAL, do tipo MENor PrEÇo 
Por LoTE, para Construção do Laboratório de GeoProcessamento 
no Campus da unimontes em Janaúba - Convenio SiAFi nº 9261478, 
com abertura dos envelopes de habilitação na data de 26/11/2020, 
às 10h00min ., na sala da Comissão Permanente de Licitações . 
Montes Claros - MG, CEP 39401-089 . informações: telefone (38) 
3229 .8136/3229 .8137 ou pelo e-mail licitacao@unimontes .br . o edital 
completo poderá ser retirado por meio dos sítios: www .unimontes .br e 
www .compras .mg .gov .br . 

Montes Claros/MG, 06 de novembro de 2020 . otil 
Carlos Dias dos Santos – Pró-reitor interino de 

Planejamento, Gestão e Finanças - uNiMoNTES .
4 cm -06 1415907 - 1

FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9263103

ForNECiMENTo de Gás de Cozinha para atendimento ademanda 
doCentroEducacional Localizadonomunicípiode Esmeraldas/MG, que 
celebram entre si a FuNDAÇÃo EDuCACioNAL CAio MArTiNS 
E A GASMAx DiSTriBuiÇAo CoMErCio E SErviÇoS LTDA 
-EPP .o objeto do presente Termo de Contrato é o ForNECiMENTo 
de Gás de Cozinha para atendimento ademanda doCentroEducacio-
nal Localizadonomunicípiode Esmeraldas/MG, conforme especifica-
ções e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência da Cota-
ção Eletrônica,Processo de compras nº2161000019/2020.Vigência: 06 
(seis) meses, a partir da publicação do seu extrato . Dotação orçamen-
tária: 2161 .12 .363 .108 .4365 .0001 .3 .3 .90 .3027 .0 .10 .1; .o valor total da 
contratação é de R$ 4.343,73(quatro mil trezentos e quarenta e três 
reais e setenta e três centavos) Assinatura: 06/11/2020.

3 cm -06 1416307 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9263109
ForNECiMENTo de Gás de Cozinha para atendimento ademanda 
doCentroEducacional Localizadonomunicípiode Januária/MG, que 
celebram entre si a FuNDAÇÃo EDuCACioNAL CAio MArTiNS 
E A SuPErGASNorTE LTDA - EPP .o objeto do presente Termo de 
Contrato é o ForNECiMENTo de Gás de Cozinha para atendimento 
ademanda doCentroEducacional Localizadonomunicípiode Januária/
MG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de Referência da Cotação Eletrônica de Preços,Processo de compras 
nº2161000019/2020.Vigência: 06 (seis) meses, a partir da publicação 
do seu extrato . Dotação orçamentária: 2161 .12 .363 .108 .4365 .0001 .3 .3
 .90 .3027 .0 .10 .1 .o valor total da contratação é de r$ 2 .320,40(dois mil 
trezentos e vinte reais e quarenta centavos) . Assinatura: 06/11/2020 .

3 cm -06 1416308 - 1

SrE uNAÍ
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 

– AGriCuLTurA FAMiLiAr – PNAE 
A Caixa Escolar “DoM BoSCo” realiza Chamada Pública nº 05/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar com recursos do PNAE . os 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 30/11/2020, às 
09h00, ExCLuSivAMENTE Por E-MAiL: escola .108375@educa-
ção.mg.gov.br, da EE “Dom Bosco”, localizada na Avenida Cândido 
Pereira Campos, n° 433 – Centro – Dom Bosco-MG – CEP 38 .6540-
000 – Telefone: (38) 3675-7140. Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponível na página da internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br/

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL 

A Caixa Escolar “Júlio Martins Ferreira” realiza Chamada Pública nº 
05/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar com recursos Estadual da Contrapartida . os 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 30/11/2020, às 10h00, ExCLuSivAMENTE Por E-MAiL: esco-
la .109070@educação .mg .gov .br da CESEC “Júlio Martins Ferreira, 
localizada na rua Calixto Martins de Melo, n° 37 – Centro – unaí-MG 
- CEP 38.610-039 – Telefone: (38) 3676-4230. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponível na página da internet: http://agricultu-
rafamiliar .educacao .mg .gov .br/

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– AGriCuLTurA FAMiLiAr – PNAE 

A Caixa Escolar “JÚLio MArTiNS FErrEirA” realiza Chamada 
Pública nº 06/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar com recurso federal do PNAE . os 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 30/11/2020, às 10h00, ExCLuSivAMENTE Por E-MAiL: 
escola .109070@educação .mg .gov .br da CESEC “Júlio Martins Fer-
reira”, localizada na rua Calixto Martins de Melo, n° 37 – Centro – 
unaí-MG - CEP 38 .610-039 – Telefone: (38) 3676-4230 . os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br/

10 cm -05 1415639 - 1

SrE CoroNEL FABriCiANo
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Bom Jardim realiza Chamada Pública nº 04/2020 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 FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 30/11/2020 (somente por e-mail), até às 11h00, para 
o e-mail da EE Laura xavier Santana, localizada na rua rosa Branca, 
140– Bairro Bom Jardim – CEP: 35162-293 – Telefone: (31) 3826-
3130, e-mail: escola .191001@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://agri-
culturafamiliar@educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Doutor Geraldo Perlingeiro de Abreu” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/11/2020, 
às 09:00 horas, processo licitatório nº 01/2020, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do Edital completo na sede 
da E .E . “Doutor Geraldo Perlingeiro de Abreu”, localizada na rua: Bál-
samo, n° 321, Bairro Floresta, Coronel Fabriciano – MG, CEP 35170-
221, Telefone (031) 3846-1247, e-mail: perlingeirodeabreu@bol .com .
br até o dia 18/11/2020, às 14:00 horas .

6 cm -06 1416134 - 1

DirEToriA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNioS
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n .º 9247143/2020 – 
Processo SEi nº 1260 .01 .0027661/2020-38 . Assinatura: 05/11/2020 . 
Partes: EMG/SEE e a empresaCLAro S/A . objeto: Prorrogação de 
vigência sem reajuste de preços. Valor: R$18.337.911,48. Dotação: O
P/2020:1261 .12 .368 .151 .2074 .0001-33 .90 .40-04 - FoNTE: 21 .1 .0 - 
UPG:3324. Vigência: 06 (seis) meses, a contar de 07/11/2020. Assinan-
tes: Augusto César Guimarães de Souza e Emerson Stefanelli Santos .

2 cm -06 1416165 - 1

 SrE DE JANuAriA – ExTrAToS
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 

ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr 
A Caixa Escolar Nova Esperança torna público, para conhecimento 
dos interessados, que irá realizar no dia 27/11/2020, às 10:00 horas, 
Chamada Pública individual nº 02/2020 para compor Aquisição doKi-
tAlimentação Federal PNAE/Fonte 36 – Termo de Compromisso nº 
926751/2020 . 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 nº26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/11/2020, às 15:00, os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EMATEr de Januária e via e-mail escola .253651@educacao .
mg .gov .br . da Escola Estadual Nova Esperança, localizada na Comuni-
dade Quilombola de Jatobá, s/n, zona rural de Januária, CEP: 39 .483-
000 – Tel: (38) 3623 2018 (38) 9 9945 9411 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– AGriCuLTurA FAMiLiAr (TC 926711/2020)

 – A Caixa Escolar Dona Cila realiza Chamada Pública nº 01/2020 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 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 30/11/2020, às 17:00 hs, na Escola Estadual Dona Cila, localizada 
na Praça Geraldo rocha de Abreu, nº 01, Município de Pedras de Maria 
da Cruz – MG – CEP 39 .492-000 – Telefone (38) 3622 4295, e-mail 
escola .239330@educacao .mg .gov .br .  .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr

 A Caixa Escolar Bias Fortes da Escola E Bias Fortes torna público, 
para conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 27/11/2020, 
às 09:00 horas, Chamada Pública individual no Edital nº 02/2020, 
para compor Aquisição doKitAlimentaçãoFederal PNAE/Fonte 36 
– Termo de Compromisso Nº 924652/2020 - 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 26/11/2020, às 15:00, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EMATEr de Januária e via e-mail 
escola .62375@educacao .mg .gov .br . da E .E . Bias Fortes, localizada à 
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 120, Centro - Januária/MG 
CEP:39480 .000 – Tel: (38)36212242 .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr 

- A Caixa Escolar Máximo Magalhães torna público, para conheci-
mento dos interessados, que irá realizar no dia 27/11/2020, às 09:00 
horas, Chamada Pública individual nº 02/2020 para compor Aquisi-
ção 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 pre-
vista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela 
resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
os interessados deverão enviar as suas propostas até o dia 26/11/2020 
às 16:00 . os interessados poderão obter informações 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 Mattos, localizada na 
Comunidade várzea Bonita, s/n, zona rural de Januária, CEP: 39480-
000 – Tel: (38)998785018 . 

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - AGriCuLTurA FAMiLiAr 

- A Caixa Escolar robertino Correia de Lacerda torna público, para 
conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 27/11/2020, 
às 15:00 horas, Chamada Pública individual nº 02/2020 para com-
por 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 documen-
tação prevista no Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alte-
rada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 27/11/2020, às 11:00, os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EMATEr de São 
João das Missões e via e-mail: escola .319058@educacao .mg .gov .br da 
E .E . indígena Kuhinãn xacriabá, localizada na Aldeia Tenda/rancha-
ria, S/N, reserva indígena xacriabá, São João das Missões - MG CEP: 
39475-000 - Tel: (38)998971539 

17 cm -06 1415944 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr . 

A Caixa escolar de Estiva realiza chamada Pública n°01/2020 para 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, do empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
interessados (Grupos Formais, informais e Fornecedores individu-
ais) deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolu-
ção CD/FNDE nº 26/13, alterado pela resolução CD/FNDE nº 4/15 e 
Nota Técnica nº 02/2019, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
02/12/2020, as 10:00 h por e-mail ou na E .E de Estiva s/n município 
Carmo do Cajuru- MG – cep 35557-000 – Telefone (37) 99919-1054, 
e-mail escola.32557@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://www .agri-
cultura .mg .gov .br/

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa escolar de Estiva realiza chamada Pública n°03/2020 para 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, do empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
interessados (Grupos Formais, informais e Fornecedores individu-
ais) deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolu-
ção CD/FNDE nº 26/13, alterado pela resolução CD/FNDE nº 4/15 e 
Nota Técnica nº 02/2019, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
02/12/2020, as 10:00 h, por e-mail ou na E .E de Estiva s/n município 
Carmo do Cajuru- MG – cep 35557-000 – Telefone (37) 99919-1054, 
e-mail escola.32557@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://www .agri-
cultura .mg .gov .br/

7 cm -06 1416255 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr SrE Gov vALADArES

Escolar José da Costa Neves CNPJ nº 19 .633 .015/0001-15 realiza Cha-
mada Pública nº 07/2020 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 artigo 27 da resolução FNDE 
nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 20/11/2020, às 
08:30 horas, na sede da EE Professora Nilce Dias dos Santos Pacheco, 
localizada no endereço, rua Magalhães Pinto, nº 220, no municí-
pio de São João do Manteninha, MG CEP 35277- 000, Telefone nº 
(33)32422082, email:escola .44334@educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Maria de Lemos Matos realiza Chamada Pública nº 
02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de vendas até o dia 27/11/2020 as 13:30 horas, 
na sede da E .E Luiz de Camões, localizada na Avenida Amazonas, nº 
1278, município de Tumiritinga, MG, CEP: 35125-000, Telefone nº 
(33) 32351187, email: escola .45730@educacao .mg .gov .br
A CAixA ESCoLAr ProFESSorA JoANiTA roSA DE PAivA, 
realiza Chamada Pública nº 02/2020, 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 artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
24/11/2020, às 08:00 horas na E .E . DoM HErMÍNio MALZoNE 
HuGo, localizada à rua Antônio Alves de Lima, nº 130, Centro- Naque 
– CEP .:35117-000, telefone (33) 32987192, email:escola .41645@edu-
cacao .mg .gov .br .
A CAixA ESCoLAr ProFESSorA JoANiTA roSA DE PAivA, 
realiza Chamada Pública nº 03/2020, 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 artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
24/11/2020, às 08:00 horas na E .E . DoM HErMÍNio MALZoNE 
HuGo, localizada à rua Antônio Alves de Lima, nº 130, Centro- Naque 
– CEP: 35117-000, telefone (33) 32987192, email:escola .41645@edu-
cacao .mg .gov .br .
A CAixA ESCoLAr SiMEÃo MANHÃES PiNTo realiza Cha-
mada Pública nº 03/2020, chamada 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 artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
27/11/2020, às 09:00 horas na EE CoMENDADor NASCiMENTo 
NuNES LEAL, localizada à Avenida olegário Maciel, nº 660, Centro 
– resplendor-MG, CEP 35 .230-000, Telefone:(33) 3263-1440, e-mail: 
escola .44890@educacao .mg .gov .br .

11 cm -06 1415895 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202011062140330121.
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