
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 22 de Maio de 2018 – 31 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução 
FNDE n .º 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
12/06/2018, às 9:40, na EE Dr . Antônio da Cunha Pereira, locali-
zada na Avenida Cantagalo n°356 – Centro Peçanha – MG . CEP 
39700-000 – Telefone (033) 3411-1353, e-mail: escola .44661@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br e http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br . 
 ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR 
 A Caixa Escolar da Escola Estadual Dr . Antônio da Cunha Pereira 
realiza Chamada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução 
FNDE n .º 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
12/06/2018, às 9:40, na EE Dr . Antônio da Cunha Pereira, locali-
zada na Avenida Cantagalo n°356 – Centro Peçanha – MG . CEP 
39700-000 – Telefone (033) 3411-1353, e-mail: escola .44661@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br e http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br . 
 ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS - PNAE 
 A Caixa Escolar ODILON BEHRENS torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de maio de 
2018, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 007/2018, Modali-
dade CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE ALBERTO CAL-
DEIRA, localizada na RuA ALTINA MACHADO S/N°, FARIAS 
- GuANHÃES – CEP 39 .744000 – Telefone (33) 999264553, 
e-mail:escola .43699@educacao .mg .gov .br, até o dia 29/05/2018, 
às 12:00 horas . 

 ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS-PNAE 
 A Caixa Escolar Felício Dos Santos torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 24/05 /2018, ás 
10:00 horas, Processo licitatório n° 01/2018, modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na cede da EE Carmela Dutra, localizada na Praça São 
Geraldo s/n°, centro – São Geraldo Do Baguari município de São 
João Evangelista CEP 39 .705-000 – telefone (033) 3412-6001 
e-mail: escola .45349@educacao .mg .gov .br até dia 24/05 /2018 

 ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA- AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR 
 A Caixa Escolar Felício Dos Santos realiza chamada pública n° 
01/2018, para 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 
apresentar a documentação prevista no artigo 27 de Resolução 
FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o dia 
12/06/2018, ás 10:00 horas, na cede da EE Carmela Dutra, locali-
zada na Praça São Geraldo s/n°, centro – São Geraldo Do Baguari 
município de São João Evangelista CEP 39 .705-000 – telefone 
(033) 3412-6001 e-mail:escola .45349@educacao .mg .gov .br . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br e http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br . 
 ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR 
 A CAIxA ESCOLAR ALBERTO CALDEIRA LOTT, realiza 
Chamada Pública nº 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 artigo 
27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 14/06/2018, às 17:00 horas, na E .E FAZENDA 
SÃO SEBASTIÃO, localizada na BR 120, 1 .337 – Santa Rita de 
Cássia – GuANHÃES – CEP .: 39 .740-000 – Telefone (33)3421-
2129, e-mail: escola .43591@educacao .mg .gov .br . Os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br . 
 ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR 
 A Caixa Escolar Anexa a EE . Imaculada Conceição realiza Cha-
mada Pública nº 02 /2018 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE 
n .º 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 11 /06 
/2018, às 13 horas, na EE  . Imaculada Conceição, localizada na 
Rua Papa Pio xx, n° 05 – Distrito de Poaia, Município de Santa 
Maria do Suaçuí - MG – CEP 39 .783-000 – Telefone (0xx33) 
999418833, e-mail: escola .45179@educacao .mg .gov .br . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br e http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br . 

 ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRI-
CuLTuRA FAMILIAR 
 A Caixa Escolar MONSENHOR AMANTINO realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolu-
ção FNDE nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE n .º 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/06/2018, às 16:30 
hs, na EE Monsenhor José Amantino dos Santos, localizada na 
Rua Joaquim Alves Barroso n° 450 – centro – CEP 39750-000 – 
Telefone (0xx33) 3423-1366, e-mail: escola .44989@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br e http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .  

 30 cm -21 1099859 - 1  
   SRE MONTES CLAROS 

 ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar Coronel José Coelho de Lima torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 
de maio de 2018, às 08:00 horas, Processo licitatório nº 06/2018, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede do Colégio Tiradentes da 
PMMG, localizada na Av . dos Militares n°1991 – Nossa Senhora 
de Fátima – CEP:39 .400-410 – Telefone (38)3213-1305, e-mail: 
tiradentesmoc@yahoo .com .br, até o dia 28/05/2018, às 13hs . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar LOuRDES COuTO torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/06/2018, às 
08:00 horas, Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da Escola Estadual Francisco Sá, localizada 
na rua Doutor Moreira César, n° 100 – Centro – CEP 39400-508 
– Telefone (038) 3221-4655, e-mail: eefranciscosa@yahoo .com .
br até o dia 06/06/2018, das 07:00 às 18:00 horas . 
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
 A Caixa Escolar José Ribeiro da Silva realiza Chamada 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 
apresenta a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE 
nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 28/05/2018, 
às 09 h30, na EE São Sebastião, localizada na Rua José Ribeiro da 
Silva n° S/N– Povoado de Brejinho – CEP 39347-000 – Telefone 
(038) 9973126-92, e-mail: escola .239232@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da Internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar José Ribeiro da Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de maio de 
2018, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE São Sebastião, localizada na Rua José 
Ribeiro da Silva n° S/N– Povoado de Brejinho – CEP 39347-000 
– Telefone (038) 9973126-92, e-mail: escola .239232@educacao .
mg .gov .br, até o dia 28/05/2018, às 09h30 . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar José Ribeiro da Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de maio de 
2018, às 10:30 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE São Sebastião, localizada na Rua José 
Ribeiro da Silva n° S/N– Povoado de Brejinho – CEP 39347-000 
– Telefone (038) 9973126-92, e-mail: escola .239232@educacao .
mg .gov .br, até o dia 28/05/2018, às 09h30 . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Camilo Prates torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/05/2018 às 12 horas, 
Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE João Beraldo, localizada na Avenida Rui Barbosa, 
210, centro, CEP 39330000 Telefone (38)32311416, e-mail: esco-
la .79570@educacao .mg .gov .br, até o dia 25/05/2018, às 9h . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar vICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 11/06/2018, às 12:00 horas, Processo licitatório nº 
02/2018, Modalidade Cotação de Preços para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
SÃO JuDAS TADEu, localizada no Distrito de São Judas Tadeu 
de Minas n° s/n – Centro – CEP 39336-000 – Telefone (038 
98154762), e-mail: escola .276880@educacao .mg .gov .br até o dia 
11/06/2018, às 12h00 . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Euler Martins Moreira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 /06/18, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 04/2018, 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 Tiburtino Pena, localizada na Rua 
Lauro Oliveira n° 790, Centro, CEP 395800-000 – Telefone (038) 
3233-1200, e-mail: escola .80349@educacao .mg .gov .br até o dia 
16/06/2018, às 17 horas . 
 ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS - PNAE 
 A Caixa Escolar Professor Alcides de Carvalho torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 
de junho de 2018, às 13:30 horas, Processo licitatório nº 01/2018, 
Modalidade: Convite para aquisição de gêneros alimentícios - com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da Escola Estadual Professor 
Alcides de Carvalho, localizada à Avenida Juarez Nunes, S/N – 
Bairro Jardim São Luiz/Montes Claros – CEP 39 .401-057- Tele-
fone (38) 3212-1855, e-mail: escola .81795@educacao .mg .gov .br 
– até o dia 07/06/2018, às 12:00 h . 
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
 A Caixa Escolar Armando veloso Brant realiza Chamada Pública 
nº 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 deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 22 da Resolu-
ção FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia    02/06/2018, de 07:00 às 16:00hs, na EE Dona valentina Alki-
mim, localizada na Rua Armando veloso Brant n° 87 – Distrito 
vista Alegre, município de Claro dos Poções – CEP 39 .385–000 
Telefone (0xx38) 3237-2025, e-mail: escola .79855@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
vel na página da Internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Padre Sutero torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 23 de maio 2018, às 
13:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade Carta 
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 São Luís, localizada no povoado 
de São Luís de Minas s/n – Coração de Jesus – CEP 39 .340-000 
– Telefone (038) 998710018, e-mail: escola .239704@educacao .
mg .gov .br até o dia 22/05/2018, às 13:00hs . 
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
 A Caixa Escolar Irmã Beata realiza Chamada Pública nº .03/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar 
a documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 18/06/2018, às 15 h, 
na E .E Irmã Beata, localizada na rua Professora Dorita versiani 
n° .100, bairro Jardim Brasil – Montes Claros/MG – CEP: 39401-
545, telefone (0xx38) 3212-6900 . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricul-
turafamiliar .educacao .mg .gov .br 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios 
– PNAE 
 A Caixa JOANA BATISTA ALEGRIA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 05 de junho de 
2018, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da E . E . Adelaide Medeiros, localizada na 
Av . Belo Horizonte n° 26 – Brasília de Minas - MG– CEP 39 .330-
000 – Telefone (0xx38) 3231-1448, e-mail: escola .79618@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 05/06/2018 às 09:00 horas . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - Con-
trapartida Estadual 
 A Caixa Escolar MARIETA BARRETO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 
junho de 2018, às 09:00 horas, Processo licitatório nº 03/2018, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos da Contrapartida Estadual . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE PRE-
FEITO ARISTIDES BATISTA, localizada na Av . HERCuLANO 
RABELO FILHO n° 130, BAIRRO SAGRADA FAMILHA, 
CORAÇÃO DE JESuS - MG – CEP 39 .340 .000 – Telefone (038) 
3228 .124705, e-mail: escola79880@educacao .Com . br . até o dia 
06/06/2018, às 14:00horas . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Princesa Izabel torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25 de maio/2018, às 
11:30 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E . E de Ponte dos Ciganos, localizada na Rua do 
Comercio n° S/N – Distrito de Ponte dos Ciganos – CEP 39340-
000 Telefone (038) 99880-4602, e-mail: escola .79952@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 24/05/2018, às 18:00 h . 
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Princesa Izabel torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25 de maio/2018, às 
11:30 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 com-
pleto na sede da E . E de Ponte dos Ciganos, localizada na Rua do 
Comercio n° S/N – Distrito de Ponte dos Ciganos – CEP 39340-
000 Telefone (038) 99880-4602, e-mail: escola .79952@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 24/05/2018, às 18:00 h . 

 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE 
 A Caixa Escolar Princesa Izabel torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25 de maio/2018, às 
11:30 horas, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E . E de Ponte dos Ciganos, localizada na Rua do 
Comercio n° S/N – Distrito de Ponte dos Ciganos – CEP 39340-
000 Telefone (038) 99880-4602, e-mail: escola .79952@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 24/05/2018, às 18:00 h .  

 37 cm -21 1099836 - 1  
   DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONvÊNIOS 

 ExTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
  

 Extrato do Acordo de Cooperação n .º 62 .1 .3 .0014/2018 . Assina-
tura: 21/05/2018 . Partes: EMG/SEE e Repórter Brasil – Organiza-
ção de Comunicação e Projetos Sociais . Objeto: Execução do Pro-
grama “Escravo Nem Pensar!” de prevenção ao trabalho escravo 
no âmbito do Estado de Minas Gerais . Gestor da Parceria: Kes-
siane Goulart Silva . vigência: 12 (doze) meses a partir da data de 
sua publicação .  

 2 cm -21 1100253 - 1  
   ExTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 
ATO DE RECONHECIMENTO DE 

INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
  
 REFERÊNCIA: PROCESSO DE INExIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO Nº 66405 .1261 .2018 . INTERESSADO: ASSESSORIA 
DE APOIO ADMINISTRATIvO/ASSESSORIA DE COMuNI-
CAÇÃO SOCIAL . ASSuNTO: RATIFICAÇÃO DE ATO DE 
RECONHECIMENTO DE INExIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO . DESPACHO: Nos termos da Resolução SEE n .º 2 .077, 
de 29 .03 .2012, alterada pela Resolução n .º 3 .190, de 25 .11 .2016, 
em referência ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 
66405 .1261 .2018, para utilização do espaço físico do Expomi-
nas – Centro de Feiras de Minas Gerais George Norman Kutova 
para realização da Conferência Nacional Popular – CONAPE, 
RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade de licita-
ção, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal n .º 8 .666/93 e 
AuTORIZO a contratação com a Empresa Nutribom Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda . A contratação implicará o valor total de 
R$378 .584,81 (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta 
e quatro reais e oitenta e um centavos) . As despesas correrão à 
conta das seguintes classifi cações orçamentárias: OP/2018: 1261.
12 .122 .701 .2001 .0001 .33 .90 .39-20 – Fonte: 10 .1 .0 – uPG: 4804 . 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2018 . 
 Wieland Silberschneider, Secretário de Estado Adjunto de 
Educação .  

 5 cm -21 1100339 - 1  
   ExTRATOS DE EDITAIS PARA AQuISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 SRE – DIAMANTINA 

 ExTRATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA (x) COLETIvA – () INDIvIDuAL 
 A Caixa Escolar Inês Ferreira Sá, CNPJ nº 38 .522 .009/0001-35 
realiza Chamada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 13/06/2018, às 08:00 horas, na sede da EE Tan-
credo de Almeida Neves, localizada no endereço Av . Diamantina, 
nº 273, município: Couto de Magalhães de Minas - MG, CEP: 
39 .188-000, Telefone: (038) 99978-1362, e-mail: escola .23647@
educacao .mg .gov .br . 
 ExTRATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA () COLETIvA – (x) INDIvIDuAL 
 A Caixa Escolar Coronel Jonas Câmara, CNPJ: 19 .121 .631/0001-97 
realiza Chamada 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 pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 13/06/2018, às 15:00 horas, na sede 
da EE Coronel Jonas Câmara, localizada no endereço Rua Alu-
ízio Andrade Câmara, nº 198, Centro, município: Itamarandiba - 
MG, CEP: 39 .670-000, Telefone: (38) 3521-1365, e-mail: esco-
la .24180@educacao .mg .gov .br . 
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 A Caixa Escolar Estadual São João Batista realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 13/06/2018, ás 10:00h ., na EE São João Batista, locali-
zado na Travessa Cesário Alvim, nº 111 – Centro – CEP: 39 .670-
000 – Telefone: (038) 3521-1166, Município: Itamarandiba - MG, 
e-mail: escola .24210@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br . 
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