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ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE 

GÊNErOS ALiMENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar Morro do Eucalipto, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 10:00 horas, Processo 
Licitatório nº 02/2018, 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 E .E irmã Arcân-
gela, localizada na rua Joaquim rodrigues de Morais nº 380 – CEP 
39 .800 .077, telefone (033) 3521-3609, e-mail :escola  .148130@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 09:00h
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EDiTAL SEE Nº . 07/2017, DE 27 DE DEZEMBrO DE 2017
CONCurSO PÚBLiCO PArA PrOviMENTO DE CArGOS DAS 
CArrEirAS DE ESPECiALiSTA EM EDuCAÇÃO BáSiCA E 
PrOFESSOr DE EDuCAÇÃO BáSiCA DO QuADrO DE PES-
SOAL DA SECrETAriA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO .
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE e a Funda-
ção Mariana resende Costa - FuMArC, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o Edital em epígrafe COMuNiCAM que a partir das 17 
horas de 19/5/2018 estarão disponíveis para consulta no endereço ele-
trônico www .fumarc .com .br:
1. O resultado classificatório preliminar com as notas da avaliação de 
títulos .
2. O prazo para interposição de recurso contra o resultado classificató-
rio preliminar com as notas da avaliação de títulos será de 2 (dois) dias 
úteis, contados do primeiro dia subsequente da data de divulgação do 
resultado classificatório preliminar, conforme previsto no item 12 do 
Edital SEE nº . 07/2017 .
3 . O resultado preliminar da prova objetiva de 8 de abril de 2018, dis-
ponibilizado em 5 de maio de 2018, para o cargo de Professor de Edu-
cação Básica – Língua Portuguesa (PCD) . Fica inalterado o resultado 
preliminar da prova objetiva de 8 de abril de 2018 dos demais cargos .
(a)Wieland Silberschneider

Secretário de Estado Adjunto de Educação
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SrE DE ALMENArA

DivuLGAÇÃO DO rESuLTADO DA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

Divulgação do resultado da Chamada Pública Coletiva – Agricultura 
Familiar da CAixA ESCOLAr FrEi HENriQuE DE COiBrA, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos em seu regula-
mento Próprio de Licitação, na Lei Federal nº 11 .947/2009, na reso-
lução CD/FNDE Nº 026/2013, alterada pela resolução CD/FNDE Nº 
04/2015, no Edital, vem comunicar o resultado do processo 01/2018, 
sendo indicados como selecionados e habilitados para os respectivos 
itens do processo, os fornecedores: Washington Farias de Sousa, Alceu 
Sousa de Oliveira, Ailton Santos Silva, Edna Alves do Nascimento, 
valdeni Macedo rodrigues e Sipião Júnior Gomes Lopes  . Jordânia, 
14 de maio de 2018 .

Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios–PNAE
A caixa Escolar Frei Henrique de Coimbra torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/05/2018, às 15:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2018, modalidade convite para aquisi-
ção de Gênero Alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia de edital completo na sede da Escola 
Estadual Frei Henrique de Coimbra, localizada na rua José Trancoso 
de Meireles nº 34 – Centro – Jordânia-MG – CEP:39920-000 Telefone 
(33)3726-1308, e-mal:escola .185086@educacao .mg .gov .br até o dia 
29/05/2018, às 11:30 horas .
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SrE PArá DE MiNAS – EDiTAL DE 
LiCiTAÇÃO / CHAMADA PÚBLiCA

A Caixa Escolar Francisco Dias, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 30/05/2018, às 09:30, Processo 
Licitatório nº 03/2018, Modalidade Convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia completa do edital na sede da 
EE Francisco Dias, localizada à rua Francisco Dias, 245 – Distrito de 
Alberto isaacson – Martinho Campos - MG, CEP 35608-000 – Tel . 
(37) 3524-4003, e-mail: escola .34339@educacao .mg .gov .br até o dia 
29/05/2018, às 18:00 . TC 873946/2018
A CE Maria de Lourdes, realizará Chamada Pública 01/2018 para Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreende-
dor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os grupos 
Formais e informais deverão apresentar a documentação prevista no 
art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução FNDE 
nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda até o dia 11/06/2018, às 
13:00, na EE Sorama Gealda richard xavier, localizada à rua Geraldo 
Faustino de Medeiros, 58 – Centro – Biquinhas - MG, CEP 35621-
000 – Tel . (37) 3546-1166, e-mail: escola .305626@educacao .mg .gov .
br TC 876473/2018
A CE Escola Estadual Estrela do indaiá, realizará Chamada Pública 
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 documen-
tação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela 
resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 15/06/2018, às 17:00, na EE Professor Antônio ribeiro, localizada à 
rua Dom Pedro i, 160 – Estrela do indaiá - MG, CEP 35613-000 – Tel . 
(37) 3553-1201, e-mail: escola .33502@educacao .mg .gov .br . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br . TC 873914/2018
A Caixa Escolar Professor Agmar Gomes do Couto, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 04/06/2018, às 
11:00, Processo Licitatório nº 04/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os 
interessados poderão obter informações e cópia completa do edital na 
sede da EE Avany villena Diniz, localizada à Av . Padre José viegas, 
1203 – Bairro Santa Edwirges – Pará de Minas - MG, CEP 35661-072 
– Tel . (37) 3236-4614, e-mail: escola .346152@educacao .mg .gov .br até 
o dia 04/06/2018, às 10:30 . TC 876651/2018
A Caixa Escolar Professor Agmar Gomes do Couto, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 04/06/2018, às 
11:30, Processo Licitatório nº 05/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os 
interessados poderão obter informações e cópia completa do edital na 
sede da EE Avany villena Diniz, localizada à Av . Padre José viegas, 
1203 – Bairro Santa Edwirges – Pará de Minas - MG, CEP 35661-072 
– Tel . (37) 3236-4614, e-mail: escola .346152@educacao .mg .gov .br até 
o dia 04/06/2018, às 10:30 . TC 876651/2018
A Caixa Escolar Padre Joaquim xavier Lopes Cançado, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 01/06/2018, 
às 14:30, Processo Licitatório nº 03/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Esco-
lar . Os interessados poderão obter informações e cópia completa do edi-
tal na sede da EE Padre Joaquim xavier Lopes Cançado, localizada à 
rua Siderpita, 155 – Bairro Chapadão – Pitangui - MG, CEP 35650-
000 – Tel . (37) 3271-4424, e-mail: escola .35505@educacao .mg .gov .br 
até o dia 01/06/2018, às 14:00 . TC 873995/2018
A Caixa Escolar Colégio Tiradentes da PMMG de Bom Despacho, 
realizará Chamada Pública 03/2018 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os grupos Formais e informais 
deverão apresentar a documentação prevista no art . 27 da resolução 
FNDE nº 26/13, alterada pela resolução FNDE nº 04/15, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 18/06/2018, às 08:00, no Colégio 
Tiradentes BD, localizado à Praça Capitão Maurício, s/n – Bairro vila 
Militar – Bom Despacho - MG, CEP 35600-000 – Tel . (37) 3522-3617, 
e-mail: escola .32409@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br . TC 873862/2018
A Caixa Escolar Professor Pereira da Costa, realizará Chamada Pública 
04/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimen-
tação Escolar . Os grupos Formais e informais deverão apresentar a 

documentação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, alte-
rada pela resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 22/06/2018, às 10:00, na EE Professor Pereira da Costa, 
localizada à rua Antônio Praxedes, 390 – Bairro Nossa Senhora das 
Graças – Pará de Minas - MG, CEP 35660-054 – Tel . (37) 3232-1495, 
e-mail: escola .35009@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br . TC 873974/2018
A Caixa Escolar da EE viriato Melgaço, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 05/06/2018, às 09:00, 
Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do edital na sede 
da EE viriato Melgaço, localizada à rua Benedito valadares, 125 – 
Centro – Pequi - MG, CEP 35667-000 – Tel . (37) 3278-1119, e-mail: 
escola .35327@educacao .mg .gov .br até o dia 04/06/2018, às 13:00 . TC 
855580/2017
A Caixa Escolar Júlia Soares da Silva, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará no dia 01/06/2018, às 09:00, Pro-
cesso Licitatório nº 10/2018, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia completa do edital na sede da 
EE Frei Orlando, localizada à rua Frei Orlando, 330 – Centro – Morada 
Nova de Minas - MG, CEP 35628-000 – Tel . (37) 3755-1170, e-mail: 
escola .34584@educacao .mg .gov .br até o dia 01/06/2018, às 08:00 . TC 
873956/2018
A Caixa Escolar Júlia Soares da Silva, realizará Chamada Pública 
05/2018 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 apresen-
tar a documentação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, 
alterada pela resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 15/06/2018, às 12:00, na EE Frei Orlando, localizada 
à rua Frei Orlando, 330 – Centro – Morada Nova de Minas - MG, 
CEP 35628-000 – Tel . (37) 3755-1170, e-mail: escola .34584@educa-
cao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da internet http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .
br . TC 873956/2018
A Caixa Escolar Professor Agmar Gomes do Couto, realizará Chamada 
Pública 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os grupos Formais e informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, 
alterada pela resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 29/06/2018, às 11:30, na EE Avany villena Diniz, loca-
lizada à Av . Padre José viegas, 1203 – Bairro Santa Edwirges – Pará 
de Minas - MG, CEP 35661-072 – Tel . (37) 3236-4614, e-mail: esco-
la .346152@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da internet http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br . TC 876651/2018
A Caixa Escolar Governador valadares, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 04/06/2018, às 09:00, 
Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do edital na sede 
da EE Governador Valadares, localizada à Rua Delfim Moreira, 80 – 
Centro – Pará de Minas - MG, CEP 35660-012 – Tel . (37) 3231-5777, 
e-mail: escola .35908@educacao .mg .gov .br até o dia 04/06/2018, às 
08:00 . TC 857887/2017
A Caixa Escolar Governador valadares, realizará Chamada Pública 
02/2018 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 art . 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada 
pela resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 15/06/2018, às 08:00, na EE Governador valadares, locali-
zada à Rua Delfim Moreira, 80 – Centro – Pará de Minas - MG, CEP 
35660-012 – Tel . (37) 3231-5777, e-mail: escola .35908@educacao .
mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br . TC 
857887/2017
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ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar NOvO HOriZONTE realiza Chamada Pública 
01/2018 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 12/06/2018 as 10:00 horas na 
sede da E .E DE NOvO HOriZONTE , localizada na Praça Sete, nº 06, 
Distrito de Novo horizonte, Ataléia CEP:39 .853-000, Tel: (33) 3526-
3059, e-mail: escola .146412@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estarão disponíveis na página da internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar NOvO HOriZONTE torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará no dia 29/05/2018, às 12:00 horas, 
Processo Licitatório nº01/2018, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E DE NOvO 
HOriZONTE , localizada na Praça Sete, nº 06, Distrito de Novo hori-
zonte, Ataléia CEP:39 .853-000, Tel: (33) 3526-3059, e-mail: esco-
la .146412@educacao .mg .gov .br . até o dia 28/05/2018, às 12:00h .
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar Dr . ANTÔNiO OLiNTO realiza Chamada Pública 
01/2018 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 documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habili-
tação e Projeto de vendas até o dia 12/06/2018 as 17:00 horas, E .E Dr . 
ANTÔNiO OLiNTO, localizada na rua Carlos Chagas, nº 24, Cidade 
Nova, Ataléia, CEP:39 .850 - 000, Tel: (33) 8806-9937, e-mail: esco-
la .146315@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estarão disponíveis na página da internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar DE BErTOPOLiS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 29/05/2018, às 14:00 horas, Processo 
Licitatório nº 02/2018, 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 E .E DE BErTOPO-
LiS, localizada na Praça São João, nº 63, Bertopólis CEP:39 .875-000, 
Tel: (33) 3626-1211, e-mail: escola .146421@educacao .mg .gov .br até o 
dia 29/05/2018, às 13:00h
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar EPMiNONDAS OTONi torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 15:00 horas, 
Processo Licitatório nº01/2018, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede EE . EPAMi-
NONDAS OTONi, localizada na rua da Saudade, ,º 100, Carlos Cha-
gas- CEP: 39864 .000 – tel .: 033-3624-6076 , e-mail: escola .146625@
educacao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 13:00h .
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar rAMirO SOuSA E SiLvA realiza Chamada Pública 
n° 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 27 da resolução FNDE nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de vendas até o dia 11/06/2018 as 10:00 
horas, na E .E rAMirO SOuSA E SiLvA, localizada na rua Profes-
sora Amélia rosa e Silva, nº 53 – Centro- Guarataia/itambacuri-MG 
– CEP 39 .833-000 – Tel .: 33-999834520, e-mail :escola .146871@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estarão 
disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar rAMirO SOuSA E SiLvA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 04/06/2018, às 10:30 horas, 
Processo Licitatório nº01/2018, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E rAMirO 
SOuSA E SiLvA, localizada na rua Professora Amélia rosa e Silva, 
nº 53 – Centro- Guarataia/itambacuri-MG – CEP 39 .833-000 – Tel .: 
33-999834520, e-mail :escola .146871@educacao .mg .gov .br até o dia 
04/06/2018, às 10:00h
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar GOvErNADOr BiAS FOrTES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 11:00 
horas, Processo Licitatório nº01/2018, 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 E .E 
GOvErNADOr BiAS FOrTES, localizada na rua Lambari, nº 205, 
Centro, Nanuque CEP:39 .860-000, Tel: (33) 3621-2862, e-mail: esco-
la .147401@educacao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 10:00h .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar uNiÃO BENEFiCENTE OPEráriA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará no dia 12/06/2018, às 
16:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2018, 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 uNiÃO BENEFiCENTE OPEráriA, localizada na Av . Oulival 
Mendonça, nº 733- vila Esperança, Nanuque – CEP 39 .860 .000- tel . 
033-3621-1096, e-mail: escola .147478@educacao .mg .gov .br  . até o dia 
11/06/2018, às 18:00h
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar BENJAMiM DA CuNHA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 08:30 horas, 
Processo Licitatório nº01/2018, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
BENJAMiM DA CuNHA, localizada na Fazenda Batalha, s/n, Pavão 
CEP:39 .814-000, Tel: (33) 3535-1342, e-mail: escola .147729@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 07:30h .
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar CAiO NELSON DE SENA realiza Chamada Pública 
01/2018 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 documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habi-
litação e Projeto de vendas até o dia 14/06/2018 as 16:00 horas, E .E 
CAiO NELSON DE SENA , localizada na rua Francisco de Assis, nº 
90, Santa rita de Cássia, Pavão CEP:39 .814-000, Tel: (33) 3535-1226, 
e-mail: escola .147737@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estarão disponíveis na página da internet: http://agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar CAiO NELSON DE SENA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 16:00 horas, 
Processo Licitatório nº01/2018, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E CAiO 
NELSON DE SENA , localizada na rua Francisco de Assis, nº 90, 
Santa rita de Cássia, Pavão CEP:39 .814-000, Tel: (33) 3535-1226, 
e-mail: escola .147737@educacao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 
14:00h .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar Dr . SANDOvAL AZEvEDO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 04/06/2018, às 16:00 
horas, Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E CLOTiLDE ONOFri DE CAMPOS, localizada na Av . Francisco 
Sá, n° 38, Centro, Teófilo Otoni CEP:39.800-127, Tel: (33) 3521-2925 
e-mail: escola .148059@educacao .mg .gov .br até o dia 04/06/2018, às 
14:00h
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar ALFrEDO Sá torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 17:00 horas, Processo 
Licitatório nº04/2018, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E ALFrEDO Sá, 
localizada na Av. Luiz Boali, nº 650, Centro , Teófilo Otoni CEP:39.802-
000, Tel: (33) 3522-2413, e-mail: escola .147966@educacao .mg .gov .br 
até o dia 28/05/2018, às 16:00h
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – PNAE
A Caixa Escolar Morro do Eucalipto, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará no dia 28/05/2018, às 09:00 horas, Processo 
Licitatório nº 03/2018, 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 E .E irmã Arcân-
gela, localizada na rua Joaquim rodrigues de Morais nº 380 – CEP 
39 .800 .077, telefone (033) 3521-3609, e-mail :escola  .148130@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 28/05/2018, às 08:00h

36 cm -18 1099602 - 1

fundação Helena antipoff

ExTrATO DE PuBLiCAÇÃO DE TErMO ADiTivO
A Fundação Helena Antipoff torna público o 1º Termo Aditivo ao Con-
trato de Prestação de Serviços de Locação de impressoras, com for-
necimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, 
Manutenção Preventiva e Corretiva . Partes: FHA e a Empresa AJM 
Locações de Equipamentos, Máquinas e Tecnologia Eireli Me .
Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do con-
trato original, sendo, portanto acrescido o valor de r$4 .170,00 (quatro 
mil cento e setenta reais) Dotação Orçamentária 2151 .12 .122 .701 .200
2 .0001 .339039 .10-1 .
ibirité, 18 de maio de 2018 .
Wanderson Sousa Cleres (Diretor de Educação Básica)

3 cm -18 1099675 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG/9ªrPM– PMMG x AGNALDO SEGATTO-FAZENDA 
SANTA iNEZ . Contrato de comodato nº 04/2018 . Objeto: utilização 
pela comodatária de área destinada à instalação e uso do Centro de Trei-
namento e Tiro da PMMG . vigência: indeterminada .

1 cm -18 1099488 - 1

ExTrATO DE COMODATO
PMMG 3ª Cia PM ind, o Major PM Magno Cipriano de Oliveira, orde-
nador de despesas da unidade, torna Público a celebração do seguinte 
termo de COMODATO Nº 001/2018 com o Sindicato dos Produtores 
rurais de Limeira do Oeste/MG . Objeto: Caminhonete/cab . dupla, 
marca Mitsubishi, modelo L200 4x4 GL, ano de fabricação 2006, chassi 
93xJNK3406C644207, placa GrP-0630, a diesel, cor branca , código 
renavam 884 .076 .008, motor nº 4D56-LA9316, potência de 100 cv ., 
câmbio Kv5M211QECNu0758 . vigência: 02/01/2018 a 02/01/2020 .

2 cm -18 1099299 - 1
rECurSO ADMiNiSTrATivO – PAP N .61/2017/ 

NuTriSABOr ASSESSOriA E ALiMENTOS LTDA .
PMMG-CG . Ato 10-2018 - PAP n .61/2017 – Nutrisabor Assessoria e 
Alimentos Ltda .,CNPJ 02 .540 .779/0001-63 x PMMG-HPM . recurso 
Administrativo . Conhece do recurso interposto negando-lhe provi-
mento . Manutenção da decisão que determinou a aplicação, à recor-
rente, das sanções de multa no valor de r$ 1 .361,45 (mil trezentos e 
sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Admi-
nistração pelo prazo de 6 (seis) meses .

3 cm -18 1099249 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

CMB-PM/DAL – PMMG x CBC  . Contrato 27/2018, COMPrAS nº 
9187335/2018, Planejamento 37/2018 . Objeto: Aquisição de Munição 
real para treinamento não Tóxica Calibre  .40 S&A e Munição real para 
Treinamento Calibre  .12/70 . valor total r$ 240 .880,00 . vigência até 
31/12/2018 .

2 cm -18 1099619 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

CMB-PM/DAL – PMMG x Condor S/A industria  . Contrato 22/2018, 
COMPrAS nº 9187149/2018, Planejamento 177/2017 . Objeto: Aquisi-
ção de Cartuchos de Lançamentos de Dardos Energizados . valor total 
r$ 6 .169,10 . vigência até 31/12/2018

1 cm -18 1099598 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG - 15ª rPM x Anderson raniere Ferreira Guedes - ME . Contrato 
nº 9187489/2018 . Objeto: Aquisição de componentes e suprimentos de 
informática, para atender as unidades Apoiadas que compôem a 15ª 
rPM, durante o exercício de 2018 . vigência: 17/05/2018 a 31/12/2018 . 
valor global: r$ 100 .000,00 .

2 cm -18 1099311 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG/9ªrPM– PMMG x PONTO LiMPO SErviÇOS LTDA-
EPP . Contrato SiAD nº 9187154/2018, processo de compra 1259760 
23/2018 . Objeto: Prestação trimestral de serviços de desinsetização e 
desratização nas dependências do 17º BPM e do 54º BPM . valor do 
contrato: r$ 3 .590,00 .vigência: 02/05/2018 a 31/12/2018 .

2 cm -18 1099405 - 1

TErMO ADiTivO
PMMG – HPM x Thyssenkrupp Elevadores S .A . Pregão Eletrônico nº 
04/2017 – Processo de Compra nº 06/2017 . Contrato 05/2017 – SiAD 
16053 . 1º Termo Aditivo . Objeto: prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva com fornecimento de peças novas em 06 
elevadores instalados no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais . 
Alteração: prorrogação de vigência por mais 12 meses, de 12/05/2018 
a 11/05/2019 .

2 cm -18 1099455 - 1

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PMMG – 12ª rPM . Pregão Eletrônico 13/2018 . Objeto CONTrATA-
ÇÃO de empresa especializado em fornecimento de óleo diesel para 
atender a demanda 26º BPM, com fornecimento parcelado durante o 
ano de 2018; CONTrATAÇÃO de empresa especializado em manu-
tenção de ar-condicionado para atender demanda do NAiS/21ª Cia PM 
ind; AQuiSiÇÃO de ar-condicionado para o 58º BPM; AQuiSiÇÃO 
de material esportivo para a 195ª Cia ET/11º BPM; CONTrATAÇÃO 
de serviços de montagem de portas de vidro para atender necessidade 
da residência funcional do Comandante da 12ª rPM; CONTrATA-
ÇÃO de serviço de reforma e automatização do portão do estaciona-
mento da 17ª Cia PM ind, incluído o fornecimento do material neces-
sário; AQuiSiÇÃO de malhas para a P5/26º BPM; e AQuiSiÇÃO de 
câmera fotográfica digital para o 58º BPM. Propostas: envio ao Por-
tal de Compras/MG, entre 08:30 h de 21/05/2018 até as 08:30 h de 
30/05/2018 . www .compras .mg .gov .br .

4 cm -18 1099376 - 1
HOMOLOGAÇÃO DE PrEGÃO

PMMG/9ª rPM – O ordenador de despesas da 9ª rPM homologa o 
resultado do pregão eletrônico do processo de compra 1259760 23/2018 . 
Empresas vencedoras: Gardênia Andrade Fontoura ME e Ponto Limpo 
Serviços ltda-epp .valor:r$ 4 .775,00 . Objeto: contratações de empre-
sas especializadas em controle de pragas para executarem serviços de 
desinsetização e desratização no 17º BPM, 53° BPM e 54º BPM .

2 cm -18 1099406 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

PMMG/9ªrPM– PMMG x GArDÊNiA ANDrADE FONTOurA 
ME . Contrato SiAD nº 9187155/2018, processo de compra 1259760 
23/2018 . Objeto: Prestação semestral de serviços de desinsetização 
e desratização nas dependências do 53º BPM . valor do contrato: r$ 
1 .185,00  .vigência: 02/05/2018 a 31/12/2018 .

2 cm -18 1099403 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

CMB-PM/DAL – PMMG x Condor S/A industria  . Contrato 24/2018, 
COMPrAS nº 9187286/2018, Planejamento 177/2017 . Objeto: Aqui-
sição de Pistolas de emissão de impulsos Elétricos . valor total r$ 
18 .900,00 . vigência até 31/12/2018

1 cm -18 1099605 - 1
ExTrATO DE CESSÃO DE uSO

PMMG 3ª Cia PM ind, o Major PM Magno Cipriano de Oliveira, orde-
nador de despesas da unidade, torna público a celebração dos seguintes 
termos de Cessão de uso de Bem imóvel: Nº 01/2018 . Objeto: imóveis 
situados na cidade de Carneirinho, na rua Delcino Leandro Barbosa, 
n .º 717, Centro; distrito de Estrela da Barra, na rua Osvaldo Paula 
Assunção, nº 198, Centro e distrito de São Sebastião do Pontal, na Ave-
nida São Bento, nº 211, Centro . vigência: 21/12/2017 a 31/12/2020; 
Nº 02/2018 . Objeto: imóvel situado no distrito de Alexandrita/MG, na 
Avenida Cônego Osório, n .º 1660 . vigência: 21/12/2017 a 31/12/2020; 
Nº 03/2018 . Objeto: imóvel situado no Distrito de Honorópolis/MG, 
na rua Seis, n .º 546, Centro . vigência: 21/12/2017 a 31/12/2020; Nº 
05/2018 . Objeto: imóvel situado no município de união de Minas/MG, 
na Avenida Doze, nº 906, Centro . vigência: 21/12/2017 a 31/12/2020;

3 cm -18 1099298 - 1
AviSO DE LiCiTAÇÃO

PMMG – 5ª rPM: Pregão 16/2018; Objeto: reforma das instalações 
do NAiS/5ª rPM com troca do Piso e Pintura . Data: 08/06/2018 . Edi-
tal disponível: compras .mg .gov .br e https://www .policiamilitar .gov .br/
portal-pm/licitacao .action

1 cm -18 1099276 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

CMB-PM/DAL – PMMG x CBC  . Contrato 26/2018, COMPrAS nº 
9187334/2018, Planejamento 37/2018 . Objeto: Aquisição de Espo-
leta para recarga – Calibre  .38 . valor total r$ 65 .250,12 . vigência até 
31/12/2018

1 cm -18 1099609 - 1
ExTrATO DE CONTrATO

PMMG – CTT: Contrato nº 9 .187 .502/2018 . Partes PMMG x Empresa 
L .C . Neves radiocomunicações - EPP . Objeto: aquisição de artigos e 
componentes elétricos e materiais de construção, no valor total de r$ 
50 .082,00; vigência 31/12/2018 .

1 cm -18 1099657 - 1


