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- ExTRATO DE CONTRATO Nº339039 .43 .87 .2742 .01 .18

PARTES: EMG/SEAP e a EMPRESA TRIvALE ADMINISTRAÇÃO 
LTDA. ESPÉCIE: Primeiro termo aditivo ao contrato de fornecimento. 
OBJETO: a) A ALTERAÇÃO do descritivo constante da cláusula quinta 
– Do valor estimado do contrato inicial, conforme:Onde se lê: Para efei-
tos legais, estima-se o valor anual deste contrato em R$ 6 .548 .317,31 . 
Leia-se: Para efeitos legais, estima-se o valor global deste contrato em 
R$ 6.548.317,31. b) ACRESCIMO de 25% no valor do contrato inicial, 
equivalente a R$ 1 .637 .079,33 . vALOR: O valor global do contrato, em 
virtude do acréscimo em tela, será de R$ 8 .185 .396,64, conforme pla-
nilha de formação de preços – SEAP (1024197) . DOTAÇÃO ORÇA-
MENTARIA: Nº1451 .06 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1; 1451
 .06 .421 .208 .4601 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1; 1451 .06 .421 .208 .4603 .000
1 .339039 .43 .0 .10 .1; 1451 .06 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .87 .0 .10 .1; 1
451 .06 .421 .208 .4601 .0001 .339039 .87 .0 .10 .1 e1451 .06 .421 .208 .4603
 .0001 .339039 .87 .0 .10 .1SIGNATáRIOS: Marcelo Jose Goncalves da 
Costa e vitor Flores de Deus . Assinatura em: 24/07/2018 .

4 cm -25 1126428 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 97/2018 . Objeto:Contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços, de locação, de Solução de Moni-
toramento por Imagens, destinada ao Complexo Penitenciário Nelson 
Hungria - CPNH, incluindo o fornecimento, instalação, configuração, 
treinamento e assistência técnica durante toda a vigência do Contrato, 
sob o regime de locação e cessão dos equipamentos ao término da 
vigência do mesmo . Abertura dia 08/08/2018, às 10:00hs, no site www .
compras .mg .gov .br . O edital poderá ser obtido no mesmo site . O cadas-
tramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o 
edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, 
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão 
do pregão . Secretaria de Estado de Administração Prisional – Rodovia 
Papa João Paulo II, n° 4143 - Edifício Minas, 4º andar – Serra verde – 
Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 25 de julho de 2018 .

4 cm -25 1126148 - 1
HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 104/2018 . Objeto: Prestação de serviço para pre-
paração, produção e fornecimento contínuos de refeições e lanches 
prontos, na forma transportada, destinada aos Presídios de Porteiri-
nha e Monte Azul/MG . Homologo o julgamento do processo licita-
tório à empresa Prudente Refeições Ltda . no lote único, no valor de 
R$ 1 .274 .997,15, conforme decisão do Pregoeiro . Superintendência de 
Infraestrutura e Logística, Marcio Fernandes Guimaraes Junior . Belo 
Horizonte, 25 de julho de 2018 .

2 cm -25 1126170 - 1
- ExTRATO DE TERMO ADITIvO Nº 339039 .03 .2751 .02 .18

PARTES: EMG/SEAP E EMPRESA CARAvELAS ORGANIZA-
ÇÕES ALIMENTÍCIAS LTDA - ME . ESPECIE: Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato de prestação de serviço para fornecimento de ali-
mentação, na forma transportada, em benefício dos servidores e dos 
sentenciados do Presídio de Alvorada de Montes Claros/MG OBJETO: 
a) A alteração da cláusula terceira – da vigência do contrato, com a 
prorrogação por 07 meses, a contar de 05/08/2018; DO vALOR: O 
valor global do contrato, para o período da prorrogação em tela, será 
de R$ 1 .209 .336,48 . DOTAÇÃO ORÇAMENTáRIA: Nº 1451 .06 .421
 .208 .4601 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 . SIGNATáRIOS: Washington Clark 
dos Santos, Marcelo José Gonçalves da Costa e Hélio vicente silva . 
Assinatura em: 25/07/2018 .

3 cm -25 1126439 - 1

seCretaria de estado de 
seGurança públiCa

Superintendencia de Recursos Humanos, diante do Edital SEPLAG/
SEDS Nº . 07/2013, para provimento de cargos das carreiras de Assis-
tente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa 
Social,CONvOCAtodos os candidatos nomeados em03/07/2018a 
comparecerem em Audiência Pública de Posse .
Local, dia e horário do evento em comento estarão disponíveis nos 
sites:http://www .planejamento .mg .gov .brehttp://www .seds .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 25 de julho de 2018 .
JANISE MáRCIA ALExANDRE ZARANTTINI

Respondendo pela Superintendência de Recursos Humanos
3 cm -25 1126486 - 1

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGuRAÇA PÚBLICA

PARTES: EMG/SESP e o Município de Ipatinga/MG. ESPÉCIE: 
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 07/2014 
celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Muni-
cípio de Ipatinga/MG . CLáuSuLA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1 . A 
PRORROGAÇÃO do período de vigência por mais 02 (Dois) anos a 
contar de 03/07/2018; 2 . A ALTERAÇÃO da dotação orçamentária; 3 . 
A ALTERAÇÃO da partícipe “Secretaria de Estado de Defesa Social 
– SEDS” para “Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP”, 
em observância à reforma administrativa no Estado de Minas Gerais, 
estabelecida na Lei Estadual nº 22 .257/2016; 4 . A ALTERAÇÃO do 
nome da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade para 
Subsecretaria de Políticas de Prevenção Social à Criminalidade con-
soante Decreto nº 47088 de 23/11/2016 publicado em 24/11/2016 . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTáRIA: nº 1691 .06 .421 .034 .4579 .0001 e 
nº1691 .06 .122 .203 .1124 .0001 . SIGNATáRIOS: Andreza Rafaela 
Abreu Gomes e Nardyello Rocha de Oliveira . Assinatura: 06/07/2018

4 cm -25 1126438 - 1

seCretaria de estado de trabalho 
e desenvolvimento soCial

ExTRATOS DE TERMOS DE PRORROGAÇÃO DE 
OFÍCIO DE CONv . DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício do Conv . de Cooperação 
Financeira nº . 1481001426/2017 . Partes: EMG/SEDESE e a Prefeitura 
Municipal de Diamantina/MG . Objeto: Prorrogação da vigência até 
28/06/2019, conforme especificado no Termo. Assinatura: 24/07/2018.

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício do Conv . de Cooperação 
Financeira nº . 1481001215/2017 . Partes: EMG/SEDESE e a Prefei-
tura Municipal de Morada Nova de Minas/MG . Objeto: Prorrogação 
da vigência até 26/06/2019, conforme especificado no Termo. Assina-
tura: 19/07/2018 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício do Conv . de Cooperação 
Financeira nº . 1481001138/2017 . Partes: EMG/SEDESE e a Prefei-
tura Municipal de Estiva/MG . Objeto: Prorrogação da vigência até 
25/06/2019, conforme especificado no Termo. Assinatura: 24/07/2018.

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício do Conv . de Cooperação 
Financeira nº . 1481001250/2017 . Partes: EMG/SEDESE e a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni/MG. Objeto: Prorrogação da vigência até 
25/06/2019, conforme especificado no Termo. Assinatura: 24/07/2018.

5 cm -25 1126475 - 1

seCretaria de estado de eduCação

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Professora Irma Carvalho torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/08/2018, às 
10h00min, Processo licitatório n .º 05/2018, 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 Professora Irma Carvalho, localizada na Av . Brasil, n .º 1150 – 
Bairro: Serra Negra – Munícipio: Patrocínio/MG - CEP: 38 .745-536 – 
Telefone: (034) 3832-4878, e-mail: escola .238538@educacao .mg .gov .
br até o dia 01/08/2018, às 16h00min .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Terezinha Moreira Marra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/08/2018, às 
10h00min, Processo licitatório n .º 05/2018, 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 Terezinha Moreira Marra, localizada na Rua Sóstenes Santos 
Souza, n .° 221 – Bairro: Enéas Ferreira Aguiar - Munícipio: Patrocí-
nio/MG – CEP: 38 .741-072 – Telefone: (034) 3832-2157, e-mail: esco-
la .356794@educacao .mg .gov .br até o dia 03/08/2018, às 17h00min .

5 cm -25 1126399 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE –
(TC-873321/2018) - A CAIxA ESCOLAR PEDRO FRANCA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
03/08/2018, às 16:00 horas, Processo Licitatório nº 002/2018, 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 . PEDRO FRANCA, localizada na Rua Hum 
n° 705 – Olhos D’água, BH/MG – CEP: 30390-590 – Tel . (31) 3288-
1295, E-mail: escola .1937@educacao .mg .gov .br, até o dia 02/08/2018, 
às 12h00 .

Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE – 
(TC-873321/2018) - A CAIxA ESCOLAR PEDRO FRANCA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
03/08/2018, às 17:00 horas, Processo Licitatório nº 003/2018, 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 . PEDRO FRANCA, localizada na Rua Hum 
n° 705 – Olhos D’água, BH/MG – CEP: 30390-590 – Tel . (31) 3288-
1295, E-mail: escola .1937@educacao .mg .gov .br, até o dia 02/08/2018, 
às 12h00 .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar - 
(TC-873277/2018) - A CAIxA ESCOLAR TITO FuLGÊNCIO realiza 
Chamada Pública nº 002/2018, 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 Art . 27 da Resolução CD/
FNDE-26/13, alterada pela Resolução CD/FNDE–04/2015, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 13/08/2018, até às 14 horas, na 
E . E . TITO FuLGÊNCIO, localizada na Rua Jacuí, nº 2357, Bairro 
Renascença, BH/MG, CEP: 31140-650, Tel . (31) 3422-3306, e-mail: 
escola .1449@educacao .mg .gov .br . O quantitativo e gêneros Alimentí-
cios estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
- (TC-873378/2018) - A CAIXA ESCOLAR JOSÉ MARIA DE 
MORAIS realiza Chamada Pública nº 001/2018, 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-26/13, alterada pela Resolução CD/FNDE–
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 15/08/2018, até 
às 13 horas, na E. E. JOSÉ MARIA DE MORAIS, localizada na Rua 
Dr . Euclides Gualberto de Souza, nº 85, Barão de Cocais/MG, CEP: 
35970-000, Tel . (31) 3837-2688, e-mail: escola .josemariademorais@
gmail .com . O quantitativo e gêneros Alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
- (TC-856977/2017) - A CAIXA ESCOLAR JOSÉ MARIA DE 
MORAIS realiza Chamada Pública nº 002/2018, 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-26/13, alterada pela Resolução CD/FNDE–
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 15/08/2018, até 
às 13 horas, na E. E. JOSÉ MARIA DE MORAIS, localizada na Rua 
Dr . Euclides Gualberto de Souza, nº 85, Barão de Cocais/MG, CEP: 
35970-000, Tel . (31) 3837-2688, e-mail: escola .josemariademorais@
gmail .com . O quantitativo e gêneros Alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar - 
(TC-873167/2018) - A CAIxA ESCOLAR SANTA LuCIA realiza 
Chamada Pública nº 001/2018 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-26/13, alterada pela Resolução CD/FNDE-04/2015, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 15/08/2018, às 18h00, na E . E . PRO-
FESSOR JOSÉ MESQUITA DE CARVALHO, localizada na Rua Iraí, 
n° 154, bairro Coração de Jesus – BH/MG – CEP: 30380-640 – Tel . 
(031) 2510-6983 ou (031) 2552-4877, e-mail: escola .86@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

17 cm -25 1126215 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A Caixa Escolar Madre Maria Luíza Hartzer torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/07/2018, às 10h30, 
Processo licitatório nº 05/2018, 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 Dirce 
Moura Leite, localizada na Rua Treze de Maio n° 350 – Alfenas – CEP 
37130-135 – Telefone (035) 3291-1661, e-mail: escola .170828@edu-
cacao .mg .gov .br . até o dia 02/05/2018, às 17h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Dona Terezina de Brito Rabelo realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação 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 10/08/2018, às 10h, na EE 
Professor Joaquim José de Oliveira, localizada na Rua Tadeu de Oli-
veira Barros n° 70 – Baixão – CEP 37160-000 – Telefone (035) 3853-
1510, e-mail: escola .171689@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://por-
taldagriculturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A CAIxA ESCOLAR DR . ERNANE vILELA LIMA realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação 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 15 / 08 / 2018, às 17h, na 
EE DR . ERNANE vILELA LIMA, localizada na BR 265 S/N – Bairro 
Lagoinha, CEP 37 .250 - 000 – Telefone (035) 3861 - 1194, e-mail: 
escola .173371@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet: http://portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Dona Terezina de Brito Rabelo torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2018, às 
17:00 horas, Processo licitatório nº 09/2018, 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 Professor Joaquim José de Oliveira, localizada na Rua Tadeu 
de Oliveira Barros n° 70 – Baixão – CEP 37 .160-000 – Telefone (035) 
3853-1510, e-mail: escola .171689@educacao .mg .gov .br . até o dia 
13/08/2018, às 17h0 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Nilza Maria Dutra torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10/08/2018, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 06/2018, Modalidade cotação de preços (con-
vite) para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Prof . Antônio Passos Silva, localizada na Rua Dr . Joaquim 
Coelho Filho n° 505 – centro – CEP 37-177-000 – Telefone (035) 3856-
1303, e-mail: eeantoniopassos@yahoo .com .br . até o dia 10/08/2018, às 
12h30 minutos .
Extrato de Edital para Chamada Pública-Agricultura Familiar
A Caixa Escolar NILZA MARIA DuTRA, realiza chamada pública nº 
06/2018 para aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Fami-
liar do Empreendedor Rural ou suas organizações para a alimentação 
escolar . Os grupos formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº38/09, para habilitação e 
projeto de venda até o dia 30/07/2018 às 14 horas na E .E . Prof . Antônio 
Passos Silva na Rua Joaquim Coelho Filho, nº 505 – centro, CEP37-177
-000,Telefone (35)3856-1303,e-mail: eeantoniopassos@yahoo .com .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

14 cm -25 1126055 - 1

ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICuLTuRA FAMILIAR

A Caixa Escolar Dona Francisca de Oliveira realiza Chamada Pública 
nº 01/2018 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 apresentar a 
documentação prevista no artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 20/08/2018, às 16:00 horas, 
na EE Dona Francisca de Oliveira, localizada na Rua Capitão Olím-
pio n° 611– CEP 35 .640-000– Telefone 037-35231376, e-mail: esco-
la .141437@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Paulo Campos Guimarães realiza Chamada 
Pública nº 002/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
informais deverão apresentar a documentação prevista pelo artigo 27 
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 16/08/2018, às 08h00min, na Escola Estadual Paulo Campos Gui-
marães, localizada na Rua Geraldo Gonçalves da Silva, nº 77, Bairro 
Cruz das Almas – Pompéu/Minas Gerais – CEP: 35640-000 – Telefone: 
(37) 3523-1834, e-mail: escola .231762@educacao .mg .gov .br Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar virgílio de Melo Franco, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 06/8/2018, às 10 horas, 
Processo Licitatório nº 03/18, Modalidade Convite, para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios não perecíveis, com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do Edital na sede da 
EE virgílio de Melo Franco, localizada na Rua Antonio Pires n° 1533, 
Bairro Campo de Santana, Prudente de Morais/MG - CEP 35715-000 
Telefone (31) 3711 1125, email:escola .310662@educacao .mg .gov .br 
até o dia 03/08/2018, às 16 horas
A Caixa Escolar virgílio de Melo Franco, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 06/8/2018, às 11 horas, 
Processo Licitatório nº 04/18, Modalidade Convite, para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios perecíveis, com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do Edital na sede da EE vir-
gílio de Melo Franco, localizada na Rua Antônio Pires n° 1533, Bairro 
Campo de Santana, Prudente de Morais/MG - CEP 35715-000 Telefone 
(31) 3711 1125, email:escola .310662@educacao .mg .gov .br até o dia 
03/08/2018, às 16 horas .

10 cm -25 1126237 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICuLTuRA FAMILIAR

A Caixa Escolar Senhor Floriano Pereira de Castro realizará Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 20/08/2018, às 
13:00 horas, na Escola Estadual de Educação Especial Padre Pascoal 
Berardo, localizada na Av: Dr . Aristides Cunha, nº 261 – Centro –Monte 
Santo de Minas, MG- CEP 37 .958-000 - Telefone (0xx35) 3591-2780, 
e-mail: escola212423@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 AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PNAE

A Caixa Escolar Carvalhaes de Paiva torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 06/08/2018, às 09:00 horas, 
Processo licitatório nº . 03/2018, 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 “Dr . 
Wenceslau Braz”, localizada na Rua Cel . José Cassiano Gomes n° 
43 –Centro-Monte Santo de Minas – MG CEP: 37968-000 Telefone 
(35) 35911391, e-mail: escola .137618@educacao .mg .gov .br, até o dia 
02/08/2018, 08:00 horas .

6 cm -25 1126090 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO

AvISO DE LICITAÇÃO REF .: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2018 
PROCESSO DE COMPRAS N° 1261031/04/2018 . A Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio de sua Superin-
tendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, torna pública a Lici-
tação Pregão Eletrônico N° 02/2018, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com substituição de peças, em 1(um) elevador Atlas 
Schindler, localizado na sede da SRE . As propostas comerciais deverão 
ser enviadas através do site: www .compras .mg .gov .br na opção “PRE-
GÃO”, até o dia 10/08/2018, às 09:00h . A sessão pública terá início no 
dia 10/08/2018, às 09:01h . uma cópia de Edital poderá ser obtida no 
site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (35)3697 0420 .

3 cm -25 1126048 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICuLTuRA FAMILIAR

A Caixa Escolar José Alves Ferreira realiza Chamada Pública nº 
02/2018 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 na Resolução CD/FNDE nº 26/13, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 20/08/2018, às 08:30 horas na EE São Fran-
cisco, localizada na Rua Lambari s / n° – vargem Bonita – MG – CEP 
37922-000 – Telefone (0xx37) 3435-1101, e-mail: escola .115843@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://www .portadaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Professora Antonina vasconcelos, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/08/2018, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 05/2018, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar com recur-
sos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da EE Dr . Noraldino Lima, localizada na Praça 
do Rosário, 140 – Fortaleza de Minas – MG – CEP 37 .905-000 – Tele-
fone (0xx35) 3537-1209, e-mail: escola .115363@educacao .mg .gov .br 
até o dia 01/08/2018, às 17:00 horas .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Professora Antonina vasconcelos, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/08/2018, às 
11:00 horas, Processo licitatório nº 06/2018, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar com recur-
sos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da EE Dr . Noraldino Lima, localizada na Praça 
do Rosário, 140 – Fortaleza de Minas – MG – CEP 37905-000 – Tele-
fone (0xx35) 3537-1209, e-mail: escola .115363@educacao .mg .gov .br 
até o dia 01/08/2018, às 17:00 horas .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Professora Antonina vasconcelos realiza Chamada 
Pública Individual nº 03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista na Resolução CD/FNDE 
nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 14/08/2018, às 
11:00 horas, na EE . Dr . Noraldino Lima, localizada na Praça do Rosá-
rio, n° 140 – Fortaleza de Minas – MG – CEP 37 .905-000 – Telefone 
(0xx35) 3537-1209, e-mail: escola .115363@educacao .mg .gov .br . 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 Santo Antônio realiza Chamada Pública nº 02/2018 
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 na resolução CD/FNDE Nº 26/13, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 14/08/2018, às 08:00 horas, na EE . Santo Antô-
nio, localizada à Praça D . Maria Goulart, s/nº – Carmo do Rio Claro 
– MG – CEP 37 .150-000 – Telefone (0xx35) 3561-1403, e-mail esco-
la .115053@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública da Agricultura Familiar
A Caixa Escolar São José realiza Chamada Pública nº 02/2018 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 na resolução CD/FNDE Nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 14/08/2018, às 8:30 horas, na EE . Geraldo de Andrade 
vilela, localizada à Rua Capitão João Evaristo, nº 537 – Carmo do Rio 
Claro – MG – CEP 37 .150-000 – Telefone (0xx35) 3561-1398, e-mail 
escola .115061@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Escola Estadual de Delfinópolis realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na Resolução CD/FNDE nº 26/13, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 16/08/2018, às 13:00, na EE 
Professora Neiva Maria Leite, localizada na Avenida Padre Ivo Soa-
res Matos n° 888 – Delfinópolis – MG – CEP 37.910-000 – Telefone 
(0xx35) 3525-1040, e-mail: eeneivaleite@outlook .com . Os quantita-
tivos 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 São José torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 02/08/2018, às 17:30 horas, Processo 
licitatório nº 07/2018, 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 São José, loca-
lizada na Rua Leopoldina nº 45 – Passos – MG – CEP: 37 .904 .070 
– Telefone (0xx35) 3521-6288, e-mail escola .115436@educacao .
mg .gov .br até o dia 02/08/2018, às 16:00 horas .

19 cm -24 1126014 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar CESEC “Monsenhor Geraldo Mendes vasconcelos” 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 03/08/2018, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modali-
dade: Convite, para aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frango) 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE CESEC “Monsenhor Geraldo 
Mendes vasconcelos”, localizada à Rua Messias Macedo, nº 580 – 
Bairro Macedo, Arcos/MG – CEP 35 .558-000 Telefone (37) 3351-
3700, e-mail: escola .32093@educacao .mg .gov, até o dia 02/08/2018, 
às 18:00 horas .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE . A 
Caixa Escolar Jovelino Rabelo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/08/2018, às 13:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 05/2018, Modalidade convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Jovelino Rabelo, 
localizada na R . Guaraci Carlos Freitas, n° 606 – Divinópolis/MG – 
CEP 35 .505-074 Telefone (37) 3221-5510, e-mail: escola .33219@edu-
cacao .mg .gov .br, até o dia 07/08/2018, às 13:00hs .

5 cm -25 1126410 - 1
COMuNICADO

A SuPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CAMPO 
BELO CNPJ 18 .715 .599/0045-26 comunica a mudança de endereço, a 
partir de 25/06/2018, para aPraça Cônego ulisses, 95 Centro / Campo 
Belo - MG - CEP 37 .270-000 . Suely Alves Tereza Tavares - Diretora 
da SRE de Campo Belo .

2 cm -25 1126483 - 1
ExTRATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
A Caixa Escolar Maria Auxiliadora Pereira De Carvalho torna-se 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
20/08/2018, às 11:00 horas, Processo Licitatório nº 07/2018, 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 EE Secretário Tristão da Cunha, localizada na 
Praça Governador valadares, 435 – Centro em Divisa Nova - MG – 
CEP 37 .142-000 – Telefone (035) 3286 .1116, e-mail: escola .124419@
educacao .mg .gov .br, até o dia 17/08/2018 as 18:00 horas .
A Caixa Escolar Amanda de Carvalho realizará Chamada Pública nº 
02/2018 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 
habilitação e Projeto de venda até o dia 24/08/2018, às 14h30, na EE 
Cesário Coimbra, localizada na Praça Pedro de Alcântara Magalhães 
n° 16 – Centro – CEP 37890000 – Telefone (035) 3571-1310, e-mail: 
escolacesario@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Professora Dona Carmem Mourão realizará Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 17/08/2018, às 09:00h, na 
EE Professor José Castro de Araújo, localizada na Avenida Iolanda Jun-
queira de Mello, n° 31 – COHAB – CEP 37709-179 – Telefone (035) 
3712-1074, e-mail: escola .124923@educacao .mg .gov .br . Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professora Dona Carmem Mourão torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/08/2018, às 
10:30 horas, Processo Licitatório nº 02/2018, 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 Professor José Castro de Araújo, localizada na Avenida Iolanda 
Junqueira Mello n° 31 – COHAB – CEP 37706-179 – Telefone (035) 
3712-1074, e-mail: escola .124923@educacao .mg .gov .br, até o dia 
23/04/2018, às 08h30 .

9 cm -25 1126446 - 1
ExTRATO DE EDITAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A Caixa Escolar Benedito Waldemar da Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 01 de agosto de 2018, 
às 13 horas, Processo Licitatório nº 006/2018, na 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 . Benedito Waldemar da Silva, localizada na Av . Milton Cam-
pos n° 600– CEP 38 .350 .000 – Ipiaçu-MG - Telefone (034) 3252-1029, 
e-mail: escola .196517@educacao .mg .gov .br até o dia 31 de agosto de 
2018, às 16 horas

ExTRATO DE EDITAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Caixa Escolar da Escola Estadual Rotary torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia de 01 de agosto de 
2018, às 8:30 horas, Processo Licitatório nº 07/2018, modalidade lici-
tação para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da localizada na Praça Hilarião Rodrigues Chaves s/nº – Ituiu-
taba – MG – CEP . 38 .302-086 – telefone (34) 3269 9172 e-mail: esco-
la .196665@educacao .mg .gov .br até o dia 31/07/2018 às 17hs

4 cm -25 1126447 - 1
S .R .E . METROPOLITANA B

ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA 
INDIvIDuAL – AGRICuLTuRA FAMILIAR

A Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da PMMG – unidade Game-
leira realiza Chamada Pública nº 02/2018 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 FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
16/08/2018, às 17h00 na Secretaria do Colégio Tiradentes da PMMG 
– unidade Gameleira, localizada na Avenida Amazonas, n° 6455 (Den-
tro do 5º Batalhão da PMMG) – Gameleira – Belo Horizonte/MG – 
CEP: 30 .510-000 – Telefone: (31) 2123-1254 e (31) 2123-1258, e-mail: 
gameleiractpm@gmail .com . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Princesa Isabel realiza Chamada Pública n° 03/2018 
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 no artigo 27 da Resolução FNDE n° 26/13, alterada pela Reso-
lução CD/FNDE n° 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 20/08/2018, às 11h00, na EE Princesa Isabel, localizada na Rua 
Santa Judith, n° 565 – Aparecida – Belo Horizonte/MG – CEP: 31250-
050 – Telefone: (31) 3428-1214, os quantitativos e gêneros alimentícios 
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