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e vinte Mil reais) a título de repasse do Tesouro do Estado a ser rea-
lizado pelo CoNCEDENTE; b) r$26 .000,00 (vinte e Seis Mil reais) 
a título de contrapartida financeira da Convenente. Para consecução do 
objeto ora ampliado, conforme ora ajustado, considera – se o valor do 
aporte inicial mais rendimentos totalizando o valor de r$599 .644,36 
(Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro 
reais e Trinta e Seis Centavos), apurados em Março/2018, mantendo 
– se a mesma proporcionalidade entre os convenentes . CLáuSuLA 
QuiNTA - DA DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: As dotações orçamen-
tárias são aquelas registradas no Plano de Trabalho, conforme apro-
vado . DATA: 25 .05 .2018 . SiGNATárioS: Danilo Emanuel de oli-
veira Santos de Tremínio Salas e Luiz Humberto Dutra .

7 cm -06 1105511 - 1
HoMoLoGAÇÃo – LoTE 02 – PrEGÃo 03/2018

Pregão Eletrônico n .º 03/2018 . objeto:Preparação, produção e forne-
cimento contínuos de refeições e lanches dentro das instalações das 
unidades Socioeducativas: Centro de internação Provisória São Bene-
dito, Centro Socioeducativo Santa Terezinha, Centro Socioeducativo 
Pirapora, Centro Socioeducativo de ipatinga, Centro Socioeducativo de 
uberaba, Centro Socioeducativo de Montes Claros e Centro de inter-
nação Provisória Dom Bosco, na forma administrada . Homologo o jul-
gamento do processo licitatório, referente ao lote 2 - Centro Socioedu-
cativo Santa Terezinha, no valor de r$ 582 .338,50, à empresa ANA 
CAroLiNA P . TAMBASCHiA SAGriLo EPP conforme decisão do 
Pregoeiro . Coordenação de Planejamento, Gestão e Finanças - Marcelo 
orrico de Souza . Belo Horizonte, 07 de junho de 2018 .
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Secretaria de eStado de trabalHo 
e deSenvolvimento Social

ProrroGAÇÃo DE oFÍCio DE TErMo DE FoMENTo
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício do Termo de Fomento nº . 
1481001179/2017 . Partes: EMG/SEDESE e o Lar do idoso Dionísio de 
Souza Santos . objeto: Prorrogação da vigência até 17/03/2019, con-
forme especificado no Termo. Assinatura: 07/05/2018.

Extrato do Termo de Prorrogação de ofício do Termo de Fomento 
nº . 1481000584/2017 . Partes: EMG/SEDESE e a Prefeitura Muni-
cipal de Bonfinópolis de Minas. Objeto: Prorrogação da vigência até 
11/04/2019, conforme especificado no Termo. Assinatura: 04/06/2018.

rETiFiCAÇÃo
Na publicação do dia 18/05/2018, pág . 56, col . 03, Extrato do 1º T . A . 
ao Termo de Fomento nº . 1481001104/2017 Partes: EMG/SEDESE e a 
Associação Aprender Produzir Juntos – APJ, retifica-se a data de assi-
natura para 08/05/2018 .
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rETiFiCAÇÃo Do TErMo DE FoMENTo

Na publicação do dia 25/05/2018, pág . 35, col . 04, Extrato do 1º T . 
A . ao Termo de Fomento nº . 1481001555/2017 Partes: EMG/SEDESE 
e a Associação Educativa e Cultural de Igarapé, retifica-se o Objeto. 
onde se lê: . . . de 26/12/2017 a 13/04/2019, leia-se: . . . de 27/12/2017 a 
09/04/2019
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departamento de edificaçõeS e eStradaS 
de rodaGem de minaS GeraiS

ABErTurA DE viSTA - EDiTAL Nº 015/18
ProCESSo Nº 7740 2301 2018 . o Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação do Departamento de Edificações e Estradas de 
rodagem do Estado de Minas Gerais – DEEr/MG, torna público 
que fica aberta vista na Assessoria de Licitações ao recurso interposto 
por MAGNA Engenharia Ltda ., na fase de julgamento de habilitação, 
pelo prazo legal de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste 
aviso, às empresas participantes da Concorrência objeto do Edital em 
epígrafe .

ABErTurA DE viSTA - EDiTAL Nº 016/18
ProCESSo Nº 7741 2301 2018 . o Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação do Departamento de Edificações e Estradas de 
rodagem do Estado de Minas Gerais – DEEr/MG, torna público 
que fica aberta vista na Assessoria de Licitações ao recurso interposto 
por MAGNA Engenharia Ltda ., na fase de julgamento de habilitação, 
pelo prazo legal de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste 
aviso, às empresas participantes da Concorrência objeto do Edital em 
epígrafe .

AviSo DE LiCiTAÇÃo - EDiTAL Nº 042/18
ProCESSo: Nº 68909 2301 2018 - o Diretor Geral do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DEEr/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Perma-
nente de Licitação, às nove horas e trinta minutos (09 :30h) do dia 17 
de julho de 2018, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, sala 
1009, nesta capital, CoNCorrÊNCiA para Construção do Bloco de 
Alojamentos no Centro Socioeducativo de uberaba, no Município de 
uberaba/MG . Localizada: rua João Nascimento, nº 341, Jardim Triân-
gulo, uberaba/MG, conforme edital que será disponibilizado no ende-
reço acima citado . informações complementares poderão ser obtidas 
pelo telefone 3235-1272 ou pelo site www .der .mg .gov .br .

7 cm -06 1105642 - 1

Secretaria de eStado de 
tranSporteS e obraS pÚblicaS

AviSo
A SECrETAriA DE ESTADo DE TrANSPorTES E oBrAS 
PuBLiCAS - SEToP, declara suspensa a Concorrência internacional 
003/2018, com base em decisão liminar dos autos nº 0210 .18 .003362-8 . 
Belo Horizonte, 05 de junho de 2018 .

ExTrATo DE TTGB

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 113/18; Partes: 
SEToP e o Município de Dom Cavati; objeto: transferência gratuita 
de 6,0 metros de bueiros metálicos de 2,5 metros de diâmetro; valor: 
r$ 10 .354,74; vigência: 365 dias a partir da publicação; Assinatura: 
06/06/2018 .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 152/18; Partes: 
SEToP e o Município de Consolação; objeto: transferência gratuita 
de 24 metros de bueiros metálicos, sendo 16 metros de 2,5 metros de 
diâmetro e 8 metros de 1,5 metros de diâmetro; valor: r$ 34 .311,52; 
vigência: 365 dias a partir da publicação; Assinatura: 06/06/2018 .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 155/18; Partes: 
SEToP e o Município de veríssimo; objeto: transferência gratuita de 
21 mata burros; valor: r$ 36 .750,00; vigência: 365 dias a partir da 
publicação; Assinatura: 06/06/2018 .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 085/18; Partes: 
SEToP e o Município de São José do Goiabal; objeto: transferência 
gratuita de 14 mata burros; valor: r$ 24 .500,00; vigência: 365 dias a 
partir da publicação; Assinatura: 06/06/2018 .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 165/18; Partes: 
SEToP e o Município de Campo Florido; objeto: transferência gratuita 
de 14 mata burros; valor: r$ 24 .500,00; vigência: 365 dias a partir da 
publicação; Assinatura: 06/06/2018 .

ExTrATo DE TErMo ADiTivo

Extrato da 1ª Prorrogação de ofício ao Convênio nº 1301001235/2016; 
Convenentes: SEToP e o Município de Dona Euzébia; objeto: adita-
mento por ofício da vigência do convênio; vigência: 20/08/2018; Assi-
natura: 06/06/2018 .

9 cm -06 1105582 - 1

Secretaria de eStado de educação

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS –PNAE

A Caixa Escolar Dr . José valadares da Fonseca, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/06/2018, às 
09:30 horas, Processo licitatório nº 003/2018, 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 Sinhana Borges, localizada na Langerton Feliciano de Deus, n° 
849, bairro Maria rosa, Sacramento-MG, CEP 38 .190 .000 – Telefone 
(34)3351-1899 e-mail: escola .159565@educacao .mg .gov .br, até o dia 
15/06/2018, às 17:30h .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios –PNAE
A Caixa Escolar Professora Luzia de Melo rodrigues, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14/06/2018, 
às 14:00 horas, Processo licitatório nº 003/2018, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recurso PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da Escola Estadual Escritora Carolina Maria de Jesus, localizada na 
rua Professora Edina Borges Mendes, 388, bairro Jardim das Acácias, 
Sacramento – MG, CEP 38 .190-000 – telefone (sem nº telefone) e-mail: 
escola .361224@educacao .mg .gov .br, até o dia 13/06/2018, às 17:00 h .
Extratode Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios –PNAE
A Caixa Escolar Dr . José Cordeiro de Campos torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2018, 
às 10 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 Dr . José Cordeiro de Campos, localizada narua: João Soa-
res de Souzan – 920 – CEP 38970 – 000Telefone (037) 3426-1293, 
e-mail:escola .158534@educacao .mg .gov .braté o dia 14/06/2018, às 
17:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Centro de orientação e Pesquisa em Educação Espe-
cial - Ceopee torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 14/06/2018, às 16:00 horas, Processo licitatório nº 
01/2018, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia da alteração do edital completo na sede da EE Centro de orien-
tação e Pesquisa em Educação Especial - Ceopee , localizada na rua: 
Gastão vieira Souza, n°:108, Bairro: Mercês, Cidade: uberaba – MG, 
CEP 38060-020, Telefone (34) 3325-4413, e-mail: escola .218588@
educacao .mg .gov .br até o dia 13/06/2018, às 17:00 horas .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Tiradentes torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 19/06/2018 às 10:00 horas, Processo 
licitatório nº 03/2018, 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 Tiradentes, loca-
lizada na rua D n° 516 – Bairro Tiradentes – CEP 38280-000 – Telefone 
(034) 3411-1298, e-mail: escola .159212@educacao .mg .gov .br . até o 
dia 18/06/2018, às 18:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – Contra-
partida Estadual
A Caixa Escolar Professor José Felix Bandeira torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de Junho 
de 2018, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 03/2018, Modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos 
do Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Professor Bandeira, loca-
lizada na rua uberlândia n°1273 – CEP 38200-000 – Telefone (034 
3421-2786),e-mail: escola .319104@educacao .mg .gov .br até o dia 
14/06/2018, às 22h00 .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - Contrapar-
tida Estadual
A Caixa Escolar Maria de Magalhães, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 18/06/2018, às 15:50 horas, 
Processo licitatório nº 002/2018, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos de contrapartida estadual . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E . E . Maria de Magalhães, localizada na rua Pepururé, n° 207, 
Bairro vila rica – Araxá - MG, CEP 38 .183-126 Telefone (34)3661-
2764, e-mail: financeiroeemariademagalhaes@hotmail.com até o dia 
15/06/2018, às 17:00 h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Comendador Gomes, realiza Chamada Pública nº 05 
/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 em conformidade com o seu regulamento Próprio 
de Licitação ,Lei Federal nº 11 .947/2009 e resolução CD/ FNDE nº 
026/2013 e nº 04/2015,para habilitação e Projeto de venda até o dia 
28/06/2018 , às 10:00 h , na EE Comendador Gomes , localizada na 
Avenida João Heitor de Assunção nº 184,Centro,Comendador Gomes-
MG,CEP 38 250 000,Telefone (34) 3423 1212,e mail : escola .330671@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na sede da própria escola e na página da internet www .portal-
dagriculturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Centro Est Educ Continuada de uberaba realiza Cha-
mada Pública nº 01/2018 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 em conformidade com o seu regu-
lamento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução 
CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 28/06/2018 às 11:00 horas, na Escola Estadual Profes-
sora Maria Emília da rocha, situada nesta cidade, na rua Ceará, 665 
– Bairro Santa Maria, e-mail escola .313751 @educacao .mg .gov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da pró-
pria escola e na página da internet:  .
SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo DE MiNAS GErAiS 
- SuPEriNTENDÊNCiA rEGioNAL DE ENSiNo de uberaba- 
AviSo DE CHAMADA PÚBLiCA . A Secretaria de Estado de Educa-
ção de Minas Gerais, por intermédio da Superintendência regional de 
Ensino de uberaba, torna pública a Chamada Pública N . º 01/2017, para 
aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar . os interes-
sados deverão entregar os envelopes de habilitação e de proposta de 
venda, conforme Edital, via correios até às 17:00 do dia 09/07/2018, ou 
pessoalmente no início da sessão da Chamada Pública às 09:00 horas do 
dia 10/07/2018, que será realizada na Avenida Gabriela Castro Cunha, 
Nº430 – Bairro: vila olímpica-uberaba-Minas Gerais-CEP:38066-000 . 
uma cópia do Edital poderá ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .
br e seecompras .educacao .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser 
obtidas por meio dos telefones (34) 3074-0008/3074-0013 .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Tiradentes 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 em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licitação, 
Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 04/07/2018 às 
08:00h, na Escola Estadual Tiradentes, localizada na rua D -, n° 516 
– Bairro Tiradentes, Município de iturama MG - CEP 38 .280-000 Tele-
fone (34) 3411-1298, e-mail escola .159212@educacao .mg .gov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da pró-
pria escola e na página da internet: www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .brhttp://  .
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ExTrATo DE CoNTrATo/ExTrATo DE 

CoNvÊNio/AviSo DE LiCiTAÇÃo
A Caixa Escolar José de Anchieta torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 14/06/2018, às 12:00 horas, 
Processo licitatório nº 06/2018, 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 E .E . 
Antero Magalhães de Aguiar, localizada na Praça do rosário, n° 140 
– Centro – CEP: 38 .805-000 – Cidade Santa rosa da Serra . Telefone 
(0xx34)36541107, e-mail: escola .119458@educacao .mg .gov .braté o 
dia 14/06/2018 às 12 h .
A Caixa Escolar Dr . Castilho realiza Chamada Pública nº 03/2018 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 no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela resol . 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 29/06/2018, às 
10:00 h, na E .E  .Presidente vargas, localizada na Praça Albino José 
Fernandes s/n CEP 38753000 Telefone (0xx3438115136) , e-mail: 

escola .119164@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da internet: http://portal .educa-
cao .mg .gov .br/agf
A Caixa Escolar “Doutor Jaques Luciano Pereira”, realiza Chamada 
Pública n° . 03/2018, 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, alterada pela resolução 04/2015 . Para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 09/07/2018, Sexta-Feira, às 09h30min horas, na Escola 
EstadualCel . Hermenegildo Ladeira, localizada na rua ibiá nº . 287 - 
distrito de Guarda dos Ferreiros, município de São Gotardo/MG CEP: 
38800 .000, telefone (34) 3671-6182, e-mail escola .119628@educacao .
mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://portal .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dr . JAQuES LuCiANo PErEirA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2018 
às 09h30min horas, Processo Licitatório nº 003/2018, modalidade con-
vite para Aquisição de Gêneros Alimentícios PErECÍvEiS E NÃo 
PErECivEiS com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
HErMENEGiLDo LADEirA, localizada na ruA: iBiá Nº 287– 
Centro - GuArDA DoS FErrEiroS, CEP 38 .800-00 Telefone (034) 
3671-6182, e-mail escola .119628@educacao .mg .gov .br Até o dia 
15/06/2018 às 09h00min horas .
A Caixa Escolar Santa Terezinha torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 22/06/2018, às 15:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 04/2018, Modalidade Tomada de Preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Santa Terezinha, localizada na rua valdivina Maria rodrigues n° 
150, CEP 38 .755-000, Cidade de Lagoa Grande – MG, Telefone (034) 
3816-1322, e-mail: escola .119172@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
21/06/2018, às 18 h .
A Caixa Escolar Santa Terezinha realiza Chamada Pública nº 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 artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela resol . 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 03/07/2018, às 
15:30 na EE Santa Terezinha, localizada na rua valdivina Maria rodri-
gues n° 150, CEP 38 .755-000, Cidade Lagoa Grande, telefone (034) 
3816-1322, e-mail: escola .119172@educacao .mg .gov .br . os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
A Caixa Escolar do Bairro Niterói torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 19 de Junho de 2018, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 06/2018, Modalidade Convite para aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis com recursos 
do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . Amadeu Gonçalves Boaventura, localizada na 
rua Lenheiros, n° 444 – Bairro JK – CEP 38 .840-000 – Cidade Carmo 
do Paranaíba - MG, Telefone (34) 3851-0899, e-mail: escola .118443@
educacao .mg .gov .br até o dia 18/06/2018, de 07:00 às 23:00 horas .

16 cm -06 1105546 - 1
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Pio xii realiza Chamada Pública nº 03/2018 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 artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 25/06/2018, às 09 horas, na EE de ibiraci, loca-
lizada na rua Waldomiro Magalhães, n° 02 – Alto da Boa vista – CEP 
37 .950-000 – Telefone (035) 3544-1203, e-mail: escola .137341@edu-
cacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
vel na página da internet: http://portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar iarbas rodrigues torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 18 de /06/2018, às 19:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, 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 
iArBAS roDriGuES, localizada na rua Ceará n° 620 – Centro - 
Claraval/MG – CEP 37 .997-000 – Telefone (034) 3353-5204, e-mail: 
escola .137065@educacao .mg .gov .br . até o dia 17/06/2017, às 21h00 .
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EDiTAL SEE Nº 07/2017, de 27 de dezembro de 2017 .

Concurso público para provimento de cargos das carreiras de especia-
lista em educação básica e professor de educação básica do quadro de 
pessoal da SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo .
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE e a Funda-
ção Mariana resende Costa - FuMArC:
- considerando a decisão judicial liminar proferida nos autos do Man-
dado de Segurança Nº 1 .0000 .18 .055398-4/000;
- considerando que na reanálise das questões 19 e 22, dos cadernos de 
prova 1, 2 e 3, das provas objetivas de conhecimentos gerais, aplicadas 
em 8/4/2018, para os cargos de Professor de Educação Básica, a banca 
do concurso reconheceu haver incorreção nessas questões;
- e considerando a necessidade de correção das falhas registradas para 
manter a lisura e a isonomia do concurso e assim garantir a correta par-
ticipação dos candidatos;
CoMuNiCAM:
1 . Ficam anuladas as questões 19 e 22, dos cadernos de prova 1, 2 e 3, 
das provas objetivas de conhecimentos gerais, aplicadas em 8/4/2018, 
para os cargos de Professor de Educação Básica;
2 . Ficam atribuídos a todos os candidatos aos cargos de Professor de 
Educação Básica, participantes das provas objetivas de conhecimentos 
gerais aplicadas em 8/4/2018, os pontos correspondentes às referidas 
questões anuladas neste ato .
3. Ficam anulados os resultados preliminar e definitivo da prova obje-
tiva, e o resultado classificatório preliminar, divulgados em 5/5/2018, 
14/5/2018 e 19/5/2018, respectivamente .
4 . Em face à atribuição de pontos aos candidatos, pelas questões anu-
ladas neste ato, a partir das 17 horas do dia 7/6/2018 estará disponí-
vel para consulta no endereço eletrônico www .fumarc .com .br o novo 
resultado classificatório preliminar da prova objetiva de 8/4/2018, aos 
cargos de Professor de Educação Básica .
5 . o prazo para interposição de recurso contra o novo resultado clas-
sificatório preliminar da prova objetiva de 8/4/2018, para os cargos de 
Professor de Educação Básica, será de 2 (dois) dias úteis, contados do 
primeiro dia subsequente da data de divulgação do resultado classi-
ficatório preliminar, conforme previsto no item 12 do Edital SEE nº 
07/2017 .
6 . Permanecem válidos os resultados das provas aplicadas no dia 
8/4/2018, para os cargos de Especialista em Educação Básica, e no dia 
29/4/2018, para os cargos de Professor de Educação Básica .

(a) Wieland Silberschneider
Secretário de Estado Adjunto de Educação
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ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar “Cônego rocha” realiza Chamada Pública nº 02/2018 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação esco-
lar . os fornecedores individuais, grupos formais e grupos 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 28/06/2018, às 17:00 horas, na sede da EE “Professora Celina 
Machado”, localizada na Rua João Teófilo Toledo, n° 165, Santa Terezi-
nha ii, Coronel Fabriciano – MG, CEP 35171-142, Telefone (31) 3842-
6079, e-mail: escola .190900@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 – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Ângela Maria ribeiro” realiza Chamada Pública nº 
02/2018 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 apresentar o projeto de venda e a documentação 

para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 04/2015, até 
o dia 28/05/2018, às 14:00 horas, na sede da EE “Nacif Selim de Sales”, 
localizada na Avenida Selim José de Sales, n° 967, Canaã, ipatinga – 
MG, CEP 35164-213, Telefone (31) 3617-6558, e-mail: cxangelama-
riaribeiro@yahoo .com os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Professora Maria Antonieta” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/06/2018, 
às 10:30 horas, processo licitatório nº 04/2018, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Professora Maria Antonieta”, loca-
lizada na rua Dália, n° 1205, Bom Jardim, ipatinga-MG, CEP: 35162-
251, Telefone (31) 3821-3053, e-mail: escola .191116@educacao .
mg .gov .br até o dia 15/06/2018, de 8:00 às 17:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Professora Maria Antonieta” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/06/2018, 
às 10:00 horas, processo licitatório nº 03/2018, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Professora Maria Antonieta”, loca-
lizada na rua Dália, n° 1205, Bom Jardim, ipatinga-MG, CEP: 35162-
251, Telefone (31) 3821-3053, e-mail: escola .191116@educacao .
mg .gov .br até o dia 15/06/2018, de 8:00 às 17:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Juscelino Kubitschek de oliveira” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/06/2018, 
às 11:00 horas, processo licitatório nº 01/2018, modalidade “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 “rotildino Avelino”, localizada na rua Argentina, n° 
66, Santa Cruz, Coronel Fabriciano – MG, CEP 35170-242, Telefone 
(31) 3846-1164, e-mail: escola .190969@educacao .mg .gov .br até o dia 
27/06/2018, às 17:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Juscelino Kubitschek de oliveira” realiza Chamada 
Pública nº 01/2018 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 06/07/2018 -, às 12:00 horas, na sede da EE 
“rotildino Avelino”, localizada na rua Argentina, n° 66, Santa Cruz, 
Coronel Fabriciano – MG, CEP 35170-242, Telefone (31) 3846-1164, 
e-mail: escola .190969@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Professora Haydee de Souza Abreu” realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 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 
grupos 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 06/07/2018, às 14:00 horas, na sede da EE 
“Professora Haydee de Souza Abreu”, localizada na rua Tuia, n° 101, 
Limoeiro, Timóteo – MG, CEP: 35181-422, Telefone (31) 3847-8646, 
e-mail: escola .326645@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Professora Haydee de Souza Abreu” realiza Chamada 
Pública nº 04/2018 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 
grupos 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 06/07/2018, às 14:30 horas, na sede da EE 
“Professora Haydee de Souza Abreu”, localizada na rua Tuia, n° 101, 
Limoeiro, Timóteo – MG, CEP: 35181-422, Telefone (31) 3847-8646, 
e-mail: escola .326645@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Bairro industrial” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2018, às 10:00 horas, 
processo licitatório nº 05/2018, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “Antônio Luiz”, localizada na rua Glicério de 
Almeida, n° 311, industrial, Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, 
Telefone (31) 3826-8111, e-mail: escola .191451@educacao .mg .gov .br 
até o dia 14/06/2018, às 18:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Bairro industrial” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2018, às 10:30 horas, 
processo licitatório nº 06/2018, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “Antônio Luiz”, localizada na rua Glicério de 
Almeida, n° 311, industrial, Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, 
Telefone (31) 3826-8111, e-mail: escola .191451@educacao .mg .gov .br 
até o dia 14/06/2018, às 18:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Bairro industrial” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2018, às 11:00 horas, 
processo licitatório nº 07/2018, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “Antônio Luiz”, localizada na rua Glicério de 
Almeida, n° 311, industrial, Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, 
Telefone (31) 3826-8111, e-mail: escola .191451@educacao .mg .gov .br 
até o dia 14/06/2018, às 18:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Bairro industrial” realiza Chamada Pública nº 
04/2018 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 interessados deverão apresentar o projeto de venda e a documenta-
ção para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 04/2015, 
até o dia 29/06/2018, às 09:00 horas, na sede da EE “Antônio Luiz”, 
localizada na rua Glicério de Almeida, n° 311, industrial, Santana do 
Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 3826-8111, e-mail: esco-
la .191451@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 – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “da Escola Estadual Professor letro” realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 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 03/07/2018 as 09:00 horas, na sede da EE “Pro-
fessor Letro”, localizada na rua Carvalho de Brito, n° 386, Centro, 
Antônio Dias – MG, CEP 35177-000, Telefone (31) 3843-1275, e-mail: 
professorletro@yahoo .com .br . os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .
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