
 40 – quarta-feira, 04 de agosto de 2021 diário do executivo Minas gerais 
ASSoCIAÇÃo GruPo CoNvIvÊNCIA DoNA DoCHINHA
CNPJ: 18.273.227/0001-76
Processo SEI: 1260.01.0073139/2021-52

CrITÉrIoS E ITENS 
DE AvALIAÇÃo DESCrIÇÃo DA PoNTuAÇÃo NoTA 

BASE
AvALIAÇÃo 

DA 
INSTITuIÇÃo

1 .1) Experiência com atividades 
educacionais (peso 15)

Mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular 10  
Mais de 3 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular ou mais de 
5 anos de atividades educacionais 7  

Entre 3 e 5 anos de experiência em atividades educacionais 4  
Menos de 3 anos de experiência em atividades educacionais 0 0

1 .2) Experiência com administra-
ção de recursos (peso 10)

receita total em 2020 igual ou superior a 200% o valor anual previsto na cláusula 
4 .1 10 10

receita total em 2020 igual ou maior que o valor anual previsto na cláusula 4 .1 7  
receita total em 2020 igual ou maior que 50% do valor anual previsto na cláusula 
4 .1 4  

receita total em 2020 inferior a 50% do valor anual previsto na cláusula 4 .1 0  

1 .3) Índice de liquidez (peso 5) Índice de Liquidez Corrente maior que 1 10 10
Índice de Liquidez Corrente menor que 1 0  

2 .1) Capacidade técnica da equipe 
coordenadora - até 3 profissionais 
(peso 5)

Equipe coordenadora soma mais de 10 anos de experiência com gestão de unidades 
de ensino regular 10 10

Equipe coordenadora soma mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades 
de ensino regular 7  

Equipe coordenadora soma mais de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 4  

Equipe coordenadora soma menos de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 0  

2 .2) Formação em pedagogia 
(peso 5)

Membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia (graduação ou pós 
graduação) 10 10

Sem membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia 0  

3 .1) Matriz curricular (peso 15) Matriz curricular coerente com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  
Matriz curricular inadequada ao currículo de referência de Minas Gerais 0  0

3 .2) Transição para o Novo 
Ensino Médio (peso 15)

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas as 
inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio, sem prejuízo aos estudantes que até 
2021 foram submetidos a outro Currículo e Arquitetura Curricular

10  

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas as 
inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio 7  

Proposta não prevê transição para o Novo Ensino Médio 0  0

3 .3) Protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e a evasão 
escolar (peso 5)

Proposta prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e combate 
ao abandono e evasão escolar 10  10

Proposta prevê ações indiretas de promoção do protagonismo do estudante e combate 
ao abandono e evasão escolar 7  

Proposta não prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e com-
bate ao abandono e evasão escolar 0  

3 .4) Material pedagógico (peso 
5)

Material utilizado pela rede Estadual de Educação de MG ou Material em consonân-
cia com o Currículo de referência de Minas Gerais 10 10

Material inadequado em relação ao Currículo de referência de Minas Gerais 0  

4 .1) Proposta de gestão de desem-
penho dos funcionários (peso 10)

Apresentou proposta de gestão do desempenho bem descrita e com detalhamento da 
operacionalização 10 10

Apresentou diretrizes de modelo de gestão do desempenho, mas ainda precisa ser 
melhor detalhada para possibilitar a operacionalização 7  

Não apresentou proposta de gestão do desempenho 0  

5 .1) Atividades extras (peso 10)

Proposta contempla carga horária 20% superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 10  10

Proposta contempla carga horária 10% superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 7 7  

Proposta não contempla carga horária superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 0 0  

resultado Final 100 55

INSTITuTo EQ
CNPJ: 30.472.752/0001-16 
PROCESSO SEI: 1260.01.0073392/2021-11

CrITÉrIoS E ITENS 
DE AvALIAÇÃo DESCrIÇÃo DA PoNTuAÇÃo NoTA 

BASE
AvALIAÇÃo 

DA 
INSTITuIÇÃo

1 .1) Experiência com atividades 
educacionais (peso 15)

Mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular 10  
Mais de 3 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular ou mais de 
5 anos de atividades educacionais 7  

Entre 3 e 5 anos de experiência em atividades educacionais 4  4
Menos de 3 anos de experiência em atividades educacionais 0  

1 .2) Experiência com administra-
ção de recursos (peso 10)

receita total em 2020 igual ou superior a 200% o valor anual previsto na cláusula 
4 .1 10  

receita total em 2020 igual ou maior que o valor anual previsto na cláusula 4 .1 7  
receita total em 2020 igual ou maior que 50% do valor anual previsto na cláusula 
4 .1 4  

receita total em 2020 inferior a 50% do valor anual previsto na cláusula 4 .1 0  0

1 .3) Índice de liquidez (peso 5)
Índice de Liquidez Corrente maior que 1 10  
Índice de Liquidez Corrente menor que 1 0  0

2 .1) Capacidade técnica da equipe 
coordenadora - até 3 profissionais 
(peso 5)

Equipe coordenadora soma mais de 10 anos de experiência com gestão de unidades 
de ensino regular 10  

Equipe coordenadora soma mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades 
de ensino regular 7  

Equipe coordenadora soma mais de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 4  

Equipe coordenadora soma menos de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 0  0

2 .2) Formação em pedagogia 
(peso 5)

Membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia (graduação ou pós 
graduação) 10  

Sem membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia 0  0

3 .1) Matriz curricular (peso 15)
Matriz curricular coerente com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  
Matriz curricular inadequada ao currículo de referência de Minas Gerais 0  0

3 .2) Transição para o Novo 
Ensino Médio (peso 15)

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas as 
inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio, sem prejuízo aos estudantes que até 
2021 foram submetidos a outro Currículo e Arquitetura Curricular

10  

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas as 
inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio 7  

Proposta não prevê transição para o Novo Ensino Médio 0  0

3 .3) Protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e a evasão 
escolar (peso 5)

Proposta prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e combate 
ao abandono e evasão escolar 10  10

Proposta prevê ações indiretas de promoção do protagonismo do estudante e combate 
ao abandono e evasão escolar 7  

Proposta não prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e com-
bate ao abandono e evasão escolar 0  

3 .4) Material pedagógico (peso 
5)

Material utilizado pela rede Estadual de Educação de MG ou Material em consonân-
cia com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  

Material inadequado em relação ao Currículo de referência de Minas Gerais 0  0

4 .1) Proposta de gestão de desem-
penho dos funcionários (peso 10)

Apresentou proposta de gestão do desempenho bem descrita e com detalhamento da 
operacionalização 10  

Apresentou diretrizes de modelo de gestão do desempenho, mas ainda precisa ser 
melhor detalhada para possibilitar a operacionalização 7  

Não apresentou proposta de gestão do desempenho 0  0

5 .1) Atividades extras (peso 10)

Proposta contempla carga horária 20% superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 10  10

Proposta contempla carga horária 10% superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 7 7  

Proposta não contempla carga horária superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 0 0  

resultado Final 100 21

 EDITAL Nº 05/2021 
CoMISSÃo DE SELEÇÃo 

(RESOLUÇÃO SEE Nº 4.568/2021)
1 . Camila Gomes Cunha - MASP: 1130875-6 (titular);2 . Stefania Cristina Silva - MASP: 1403522- 4 (suplente)3 . Danielle Cristina Chaves - MASP 
1227924-6 (titular);4 . rivânia Gervásio oliveira Camargos - MASP 1392879-1 (suplente);5 . Evanio Antônio de Araújo Junior - MASP 752322-8 
(titular);6 . Pablo Santos Mota - MASP 7531080 (suplente);7 . Sandra Januária da Silva - MASP: 1319179-6 (titular);8 . Mirna Luisa Lucas de oli-
veira - MASP: 1396141-2 (suplente)

94 cm -03 1513840 - 1

RESULTADO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEE Nº 06/2021
A Comissão de Seleção do Projeto Somar, instituída por meio da RESOLUÇÃO SEE Nº 4.568/2021, vem por meio deste apresentar o resultado do 
Edital de Credenciamento SEE nº 06/2021. 
Conforme previsto nos Itens 6 .3, a Comissão de Seleção deverá emitir relatório para cada proposta inscrita, contendo a pontuação conforme critérios 
apresentados na Matriz de Avaliação das Propostas (Anexo VI) e relatório consolidado com a classificação das propostas em ordem de pontuação.
O Edital de Chamamento Público nº 6/2021 visa a seleção de propostas de organizações da sociedade civil para gestão compartilhada da Escola Esta-
dual Maria Andrade resende integrante da rede estadual de ensino de Minas Gerais .
Três instituições apresentaram propostas para o pleito . A avaliação das três está disposta abaixo:
ASSoCIAÇÃo Do CENTro DE EDuCAÇÃo TECNoLÓGICA Do ESTADo DA BAHIA – CETEB
CNPJ: 02.663.026/0001-45
Processo SEI: 1260.01.0072749/2021-09

CrITÉrIoS E ITENS 
DE AvALIAÇÃo DESCrIÇÃo DA PoNTuAÇÃo NoTA 

BASE
AvALIAÇÃo 

DA 
INSTITuIÇÃo

1 .1) Experiência com atividades 
educacionais (peso 15)

Mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular 10 10
Mais de 3 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular ou mais 
de 5 anos de atividades educacionais 7  

Entre 3 e 5 anos de experiência em atividades educacionais 4  
Menos de 3 anos de experiência em atividades educacionais 0  

1 .2) Experiência com administra-
ção de recursos (peso 10)

receita total em 2020 igual ou superior a 200% o valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 10  

receita total em 2020 igual ou maior que o valor anual previsto na cláusula 4 .1 7  
receita total em 2020 igual ou maior que 50% do valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 4 4

receita total em 2020 inferior a 50% do valor anual previsto na cláusula 4 .1 0  

1 .3) Índice de liquidez (peso 5) Índice de Liquidez Corrente maior que 1 10 10
Índice de Liquidez Corrente menor que 1 0  

2 .1) Capacidade técnica da equipe 
coordenadora - até 3 profissionais 
(peso 5)

Equipe coordenadora soma mais de 10 anos de experiência com gestão de uni-
dades de ensino regular 10 10

Equipe coordenadora soma mais de 5 anos de experiência com gestão de unida-
des de ensino regular 7  

Equipe coordenadora soma mais de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 4  

Equipe coordenadora soma menos de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 0  

2 .2) Formação em pedagogia 
(peso 5)

Membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia (graduação ou 
pós graduação) 10 10

Sem membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia 0  

3 .1) Matriz curricular (peso 15) Matriz curricular coerente com o Currículo de referência de Minas Gerais 10 10
Matriz curricular inadequada ao currículo de referência de Minas Gerais 0  

3 .2) Transição para o Novo 
Ensino Médio (peso 15)

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio, sem prejuízo aos estudantes que 
até 2021 foram submetidos a outro Currículo e Arquitetura Curricular

10  

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio 7  

Proposta não prevê transição para o Novo Ensino Médio 0  0

3 .3) Protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e a evasão 
escolar (peso 5)

Proposta prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e com-
bate ao abandono e evasão escolar 10  10

Proposta prevê ações indiretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 7  

Proposta não prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 0  

3 .4) Material pedagógico (peso 
5)

Material utilizado pela rede Estadual de Educação de MG ou Material em conso-
nância com o Currículo de referência de Minas Gerais 10 10

Material inadequado em relação ao Currículo de referência de Minas Gerais 0  

4 .1) Proposta de gestão de desem-
penho dos funcionários (peso 10)

Apresentou proposta de gestão do desempenho bem descrita e com detalhamento 
da operacionalização 10 10

Apresentou diretrizes de modelo de gestão do desempenho, mas ainda precisa ser 
melhor detalhada para possibilitar a operacionalização 7  

Não apresentou proposta de gestão do desempenho 0  

5 .1) Atividades extras (peso 10)

Proposta contempla carga horária 20% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 10  7

Proposta contempla carga horária 10% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 7 7  

Proposta não contempla carga horária superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 0 0  

resultado Final 100 73

 ASSoCIAÇÃo GruPo CoNvIvÊNCIA DoNA DoCHINHA
CNPJ: 18.273.227/0001-76
Processo SEI: 1260.01.0073149/2021-73

CrITÉrIoS E ITENS 
DE AvALIAÇÃo DESCrIÇÃo DA PoNTuAÇÃo NoTA 

BASE
AvALIAÇÃo DA 
INSTITuIÇÃo

1 .1) Experiência com atividades 
educacionais (peso 15)

Mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular 10  
Mais de 3 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular ou mais 
de 5 anos de atividades educacionais 7  

Entre 3 e 5 anos de experiência em atividades educacionais 4  
Menos de 3 anos de experiência em atividades educacionais 0 0

1 .2) Experiência com administra-
ção de recursos (peso 10)

receita total em 2020 igual ou superior a 200% o valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 10 10

receita total em 2020 igual ou maior que o valor anual previsto na cláusula 4 .1 7  
receita total em 2020 igual ou maior que 50% do valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 4  

receita total em 2020 inferior a 50% do valor anual previsto na cláusula 4 .1 0  

1 .3) Índice de liquidez (peso 5) Índice de Liquidez Corrente maior que 1 10 10
Índice de Liquidez Corrente menor que 1 0  

2 .1) Capacidade técnica da equipe 
coordenadora - até 3 profissionais 
(peso 5)

Equipe coordenadora soma mais de 10 anos de experiência com gestão de uni-
dades de ensino regular 10 10

Equipe coordenadora soma mais de 5 anos de experiência com gestão de unida-
des de ensino regular 7  

Equipe coordenadora soma mais de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 4  

Equipe coordenadora soma menos de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 0  

2 .2) Formação em pedagogia 
(peso 5)

Membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia (graduação ou 
pós graduação) 10 10

Sem membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia 0  

3 .1) Matriz curricular (peso 15) Matriz curricular coerente com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  
Matriz curricular inadequada ao currículo de referência de Minas Gerais 0  0

3 .2) Transição para o Novo 
Ensino Médio (peso 15)

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio, sem prejuízo aos estudantes que 
até 2021 foram submetidos a outro Currículo e Arquitetura Curricular

10  

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio 7  

Proposta não prevê transição para o Novo Ensino Médio 0  0

3 .3) Protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e a evasão 
escolar (peso 5)

Proposta prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e com-
bate ao abandono e evasão escolar 10  10

Proposta prevê ações indiretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 7  

Proposta não prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 0  

3 .4) Material pedagógico (peso 
5)

Material utilizado pela rede Estadual de Educação de MG ou Material em con-
sonância com o Currículo de referência de Minas Gerais 10 10

Material inadequado em relação ao Currículo de referência de Minas Gerais 0  

4 .1) Proposta de gestão de desem-
penho dos funcionários (peso 10)

Apresentou proposta de gestão do desempenho bem descrita e com detalhamento 
da operacionalização 10 10

Apresentou diretrizes de modelo de gestão do desempenho, mas ainda precisa ser 
melhor detalhada para possibilitar a operacionalização 7  

Não apresentou proposta de gestão do desempenho 0  

5 .1) Atividades extras (peso 10)

Proposta contempla carga horária 20% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 10  10

Proposta contempla carga horária 10% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 7 7  

Proposta não contempla carga horária superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 0 0  

resultado Final 100 55

 INSTITuTo EQ
CNPJ: 30.472.752/0001-16 
Processo SEI: 1260.01.0073407/2021-91

CrITÉrIoS E ITENS 
DE AvALIAÇÃo DESCrIÇÃo DA PoNTuAÇÃo NoTA 

BASE
AvALIAÇÃo 

DA 
INSTITuIÇÃo

1 .1) Experiência com atividades 
educacionais (peso 15)

Mais de 5 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular 10  
Mais de 3 anos de experiência com gestão de unidades de ensino regular ou mais 
de 5 anos de atividades educacionais 7  

Entre 3 e 5 anos de experiência em atividades educacionais 4  4
Menos de 3 anos de experiência em atividades educacionais 0  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202108040005220140.
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1 .2) Experiência com administra-
ção de recursos (peso 10)

receita total em 2020 igual ou superior a 200% o valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 10  

receita total em 2020 igual ou maior que o valor anual previsto na cláusula 4 .1 7  
receita total em 2020 igual ou maior que 50% do valor anual previsto na cláu-
sula 4 .1 4  

receita total em 2020 inferior a 50% do valor anual previsto na cláusula 4 .1 0  0

1 .3) Índice de liquidez (peso 5) Índice de Liquidez Corrente maior que 1 10  
Índice de Liquidez Corrente menor que 1 0  0

2 .1) Capacidade técnica da equipe 
coordenadora - até 3 profissionais 
(peso 5)

Equipe coordenadora soma mais de 10 anos de experiência com gestão de uni-
dades de ensino regular 10  

Equipe coordenadora soma mais de 5 anos de experiência com gestão de unida-
des de ensino regular 7  

Equipe coordenadora soma mais de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 4  

Equipe coordenadora soma menos de 3 anos de experiência em atividades 
educacionais 0  0

2 .2) Formação em pedagogia 
(peso 5)

Membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia (graduação ou 
pós graduação) 10  

Sem membro da equipe coordenadora com formação em pedagogia 0  0

3 .1) Matriz curricular (peso 15) Matriz curricular coerente com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  
Matriz curricular inadequada ao currículo de referência de Minas Gerais 0  0

3 .2) Transição para o Novo 
Ensino Médio (peso 15)

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio, sem prejuízo aos estudantes que 
até 2021 foram submetidos a outro Currículo e Arquitetura Curricular

10  

Proposta contempla o planejamento de ações visando a implementação de todas 
as inovações trazidas pelo Novo Ensino Médio 7  

Proposta não prevê transição para o Novo Ensino Médio 0  0

3 .3) Protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e a evasão 
escolar (peso 5)

Proposta prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e com-
bate ao abandono e evasão escolar 10  10

Proposta prevê ações indiretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 7  

Proposta não prevê ações diretas de promoção do protagonismo do estudante e 
combate ao abandono e evasão escolar 0  

3 .4) Material pedagógico (peso 
5)

Material utilizado pela rede Estadual de Educação de MG ou Material em con-
sonância com o Currículo de referência de Minas Gerais 10  

Material inadequado em relação ao Currículo de referência de Minas Gerais 0  0

4 .1) Proposta de gestão de desem-
penho dos funcionários (peso 10)

Apresentou proposta de gestão do desempenho bem descrita e com detalhamento 
da operacionalização 10  

Apresentou diretrizes de modelo de gestão do desempenho, mas ainda precisa ser 
melhor detalhada para possibilitar a operacionalização 7  

Não apresentou proposta de gestão do desempenho 0  0

5 .1) Atividades extras (peso 10)

Proposta contempla carga horária 20% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 10  10

Proposta contempla carga horária 10% superior ao mínimo de 3 mil horas pre-
visto para o Novo Ensino Médio 7 7  

Proposta não contempla carga horária superior ao mínimo de 3 mil horas previsto 
para o Novo Ensino Médio 0 0  

resultado Final 100 21

 CoMISSÃo DE SELEÇÃo 
EDITAL Nº 06/2021

(RESOLUÇÃO SEE Nº 4.568/2021)
1 . Camila Gomes Cunha - MASP: 1130875-6 (titular);
2 . Stefania Cristina Silva - MASP: 1403522- 4 (suplente)
3 . Danielle Cristina Chaves - MASP 1227924-6 (titular);
4 . rivânia Gervásio oliveira Camargos - MASP 1392879-1 (suplente);
5 . Evanio Antônio de Araújo Junior - MASP 752322-8 (titular);
6 . Pablo Santos Mota - MASP 7531080 (suplente);
7 . Sandra Januária da Silva - MASP: 1319179-6 (titular);
8 . Mirna Luisa Lucas de oliveira - MASP: 1396141-2 (suplente)

92 cm -03 1513845 - 1

SrE - SETE LAGoAS
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE (vIrTuAL)
A Caixa Escolar Sinhá Andrade torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 15 horas, Processo 
licitatório nº 05/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: esco-
la.141895.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE. Sinhá Andrade, 
localizada na Av . Dr . renato Azeredo, n° 2 .423 – Bairro Chácara 
do Paiva – CEP 35700-312 – Telefone (031) 3771-6711, até o dia 
11/08/2021, às 12 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A caixa Escolar vera Spyer rabelo Neves torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 17/08/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 04/2021, 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 . Modestino Andrade Sobrinho, localizada na rua rio Sapucaí, nº 
278 – Bairro Industrial – CEP 35701-123 – telefone (31) 37713878, ou 
por e-mail: escola.141810@educacao.mg.gov.br, até às 16:00 do dia 
16/08/2021.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – PNAE (vIrTuAL) rECurSo FEDErAL

A Caixa Escolar Coronel Domingos Diniz Couto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de agosto de 
2021, às 8:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital por meio do ende-
reço de e-mail: escola.caixaescolar.141526@educacao.mg.gov.br da 
E .E . “Cel . Domingos Diniz Couto”, localizada na rua: Pe . xisto n°182, 
Bairro: Centro – Santana de Pirapama/MG CEP 35785-000 – Telefone 
(031) 3717-1277, até o dia 11/08/2021, às 17 horas.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – PNAE (vIrTuAL) rECurSo ESTADuAL

A Caixa Escolar Coronel Domingos Diniz Couto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de agosto de 
2021, às 9:00 horas, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital por meio do ende-
reço de e-mail: escola.caixaescolar.141526@educacao.mg.gov.br da 
E .E . “Cel . Domingos Diniz Couto”, localizada na rua: Pe . xisto n°182, 
Bairro: Centro – Santana de Pirapama/MG CEP 35785-000 – Telefone 
(031) 3717-1277, até o dia 11/08/2021, às 17 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr (vIrTuAL)

A Caixa Escolar Diogo de Castro realiza Chamada Pública nº 05/2021 
– Verba Federal e 06/2021 – Verba Estadual para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar com . os fornecedores 
individuais, grupos formais e Informais deverão apresentar “exclusi-
vamente por e-mail” a documentação prevista artigo 36 da resolu-
ção FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
24/08/2021, às 23h59, na EE Diogo de Castro, localizada na Avenida 
Getúlio vargas, 128, Bairro Santo Antônio – CEP 35669-000 – Tele-
fone (037 3274-1262), através do e-mail: escola.34843.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE (vIrTuAL)

A Caixa Escolar Diogo de Castro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/08/2021, às 10:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 05/2021 – Verba Federal e 06/2021 – Verba Esta-
dual, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital por meio do endereço de e-mail: escola.34843.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br da EE Diogo de Castro, localizada na Av . Getúlio 
vargas n° 128, Bairro Santo Antônio CEP 35669-000 – Telefone (037 
3274 1262) até o dia 16/08/2021, às 15 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – (vIrTuAL)

A Caixa Escolar renato Filgueiras torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 12/08/2021, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 008/2021 Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso Contrapartida de Merenda do 
Estado . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
por meio do endereço de e-mail: escola.34860@educacao.mg.gov.br da 
EE . renato Filgueiras, localizada na rua Hélio Filgueiras n° 81, Cen-
tro, Papagaios – CEP 35669-000 – Telefone (037) 32741150 até o dia 
12/08/2021 às 10 horas.

ExTrATo PArA AQuISIÇÃo DE MATErIAL DE ESCrITÓrIo
A Caixa Escolar Bento Gonçalves torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 12 /08/2021, às15:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
Material de Escritório . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital na sede da E .E . Bento Gonçalves, localizada na ave-
nida Bento Gonçalves n°142 – Matozinhos – CEP 35 .720-000– Tele-
fone (31) 3712-2469, e-mail: escola.141194.caixaescolar@educacao.
mg.gov.br até o dia 12/08/2021, às 14 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE (vIrTuAL)

A Caixa Escolar do Bairro das Indústrias torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às10:00 
horas, Processo licitatório nº 004/2021, Modalidade CONVITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital por meio do ende-
reço de e-mail: escola.141658.caixaescolar@educacao.mg.gov.br, da 
EE . Eponina Soares das Santos, localizada na rua Caetanópolis, n°373 
– CEP 35.702.058 – Telefone (031) 3773 7009 até o dia 10/08/2021, 
às 17 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr (vIrTuAL)

A Caixa Escolar do Bairro das Indústrias realiza Chamada Pública nº 
002/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e Informais deve-
rão apresentar “exclusivamente por e-mail” a documentação prevista 
artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 25/08/2021, às 09:00 horas, na EE. Eponina Soares 
das Santos, localizada na rua Caetanópolis, n°373 – CEP35 .702 .058 – 
Telefone (031) 3773 7009, e-mail: escola.141658.caixaescolar@edu-
cacao .mg .gov .br .

26 cm -03 1513882 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA uNIFICADA– AGrICuLTurA 

FAMILIAr PoLo SANTo HIPÓLITo
A Caixa Escolar Professora Eulair Saraiva Silva, realiza Chamada 
Pública nº 02 / 2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar com recursos do PNAE/Contrapartida. Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
no edital, nas resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, item 3 para habilitação e item 4 para Projeto 
de venda ExCLuSIvAMENTE Por E-MAIL, no endereço: esco-
la.24741@educacao.mg.gov.br até o dia  24/08/2021, às 9:00 horas. 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet https://srecurvelo.educacao.mg.gov.br/index.php/licitacoes

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Irmã raimunda Marques, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia: 11/08/2021, às 15:00 
horas, Processo Licitatório 05/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios com recurso Estadual Contrapartida . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Irmã raimunda Marques, localizada na Avenida Espe-
rança, nº540, bairro: Centro,  Curvelo/MG – CEP: 35796-604, telefone 
(38) 3721-1944, e-mail: escola.140848.financeiro@educacao.mg.gov.
br até o dia 11/08/2021 às 13:00 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE 

A Caixa Escolar Irmã raimunda Marques, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia: 11/08/2021, às 15:30 
horas, Processo Licitatório 06/2021, Modalidade Convite para aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios com recurso PNAE – FNDE (Federal) . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Irmã raimunda Marques, localizada na Avenida Espe-
rança, nº540, bairro: Centro,  Curvelo/MG – CEP: 35796-604, telefone 
(38) 3721-1944, e-mail: escola.140848.financeiro@educacao.mg.gov.
br até o dia 11/08/2021 às 13:00 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Eurípedes de Paula, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 7:30, Processo 
Licitatório 07/2021, Modalidade convite para aquisição de Gêneros 
Alimentícios com Recursos do Governo Estadual / Contrapartida. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Eurípedes de Paula, localizada na avenida Integração 
nº 2758 -bairro Bela Vista Curvelo/MG – CEP: 35796-153, telefone 
(38) 37224100, e-mail: escola.140767@educacao.mg.gov.br até o dia 
11/08/2021 às 7:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 09:00 horas, Pro-
cesso Licitatório 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de Gêne-
ros Alimentícios com recursos de Contrapartida . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Irmã 
Clarentina, localizada na rua Pensilvânia, nº 150 – vila de Lourdes, 
Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone (38) 3721 6782, e-mail: esco-
la.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 10/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 9:30 horas, 
Processo Licitatório 02/2021, 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 . Irmã 
Clarentina, localizada na rua Pensilvânia, nº 150 – vila de Lourdes, 
Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone (38) 3721 6782, e-mail: esco-
la.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 10/08/2021 às 12:00 horas

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE 

A Caixa Escolar Joel Ayres Bezerra torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, sexta-feira, às 
10 horas, Processo Licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentício com recurso do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da Escola Estadual Waldemar Araújo, localizada a rua Joaquim Serra, 
nº 177, Contria/ Corinto, Minas Gerais, CEP 39200-000. Telefone: 
(38) 3751-6056, e-mail: escola.140694@educacao.mg.gov.br até o dia 
12/08/2021, às 17:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - CoNTrAPArTIDA 

A Caixa Escolar Joel Ayres Bezerra torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, sexta-feira, às 9 
horas, Processo Licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite, para aqui-
sição de gêneros alimentício com recurso Contrapartida Estadual . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da Escola Estadual Waldemar Araújo, localizada a rua Joaquim 
Serra, nº 177, Contria/Corinto, Minas Gerais, CEP 39200-000. Tele-
fone: (38) 3751-6056, e-mail: escola.140694@educacao.mg.gov.br até 
o dia 12/08/2021 às 17:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Antônio vieira Machado, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, às 10:00 
horas, Processo Licitatório 02/2021, Modalidade Convite para aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios com recursos da Contrapartida . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E Antônio vieira Machado, localizada na rua Frei remi nº 250 
- Corinto/MG – CEP: 39.200-000, telefone (38) 9 9737-7323, e-mail: 
escola.140601@educacao.mg.gov.br  até o dia 12/08/2021  às 16:00 
horas . 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 10:30 horas, Pro-
cesso Licitatório 03/2021, Modalidade Convite para aquisição de Gêne-
ros Alimentícios com recursos de Contrapartida . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Irmã 
Clarentina, localizada na rua Pensilvânia, nº 150 – vila de Lourdes, 
Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone (38) 3721 6782, e-mail: esco-
la.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 10/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 12horas, Processo 
Licitatório 04/2021, Modalidade Convite para aquisição de Gêneros 
Alimentícios relativos a açougue e padaria com recursos de Contra-
partida . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . Irmã Clarentina, localizada na rua Pensilvâ-
nia, nº 150 – Vila de Lourdes, Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone 
(38) 3721 6782, e-mail: escola.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 
10/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 11:00 horas, 
Processo Licitatório 03/2021, 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 . Irmã 
Clarentina, localizada na rua Pensilvânia, nº 150 – vila de Lourdes, 
Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone (38) 3721 6782, e-mail: esco-
la.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 10/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS –PNAE

A Caixa Escolar Irmã Clarentina, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2021, às 12:30 horas, 
Processo Licitatório 04/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
Gêneros Alimentícios relativos a açougue e padaria com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E . Irmã Clarentina, localizada na rua Pensilvâ-
nia, nº 150 – Vila de Lourdes, Curvelo/MG – CEP:35796-471, telefone 
(38) 3721 6782, e-mail: escola.140856@educacao.mg.gov.br, até o dia 
10/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Padre Laerte Esperança de oliveira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12/08/2021, às 
15:00 horas, Processo Licitatório 04/2021 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 Padre Laerte Esperança de oliveira, localizada na Ave-
nida JK nº 271, Centro – Buenópolis/MG – CEP: 39.230-000, telefone 
(38) 3756-1396, e-mail: escola.140392@educacao.mg.gov.br até o dia 
12/08/2021 às 12:00 horas. 

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Padre Laerte Esperança de oliveira, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12/08/2021, às 
14:00 horas, Processo Licitatório 03/2021 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 E .E Padre Laerte Esperança de oliveira, localizada 
na Avenida JK nº 271, Centro – Buenópolis/MG – CEP: 39.230-000, 
telefone (38) 3756-1396, e-mail: escola.140392@educacao.mg.gov.br 
até o dia 12/08/2021 às 12:00 horas

38 cm -03 1513884 - 1

SRE/DIVINÓPOLIS
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .
A Caixa Escolar PEDro PrIMo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18 /08/2021, às 13:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 09/2021, 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 PEDro 
PrIMo, localizada na Av . Doze de Dezembro n° 339 – município Per-
digão – CEP 35545-000 – Telefone (0xx37) 32871693, e-mail: esco-
la.35351@educacao.mg.gov.br até o dia 16/08/2021, às 17:00h.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar PEDro PrIMo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18 /08/2021, às 13:30 horas, Pro-
cesso licitatório nº 10/2021, 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 PEDro 
PrIMo, localizada na Av . Doze de Dezembro n° 339 – município Per-
digão – CEP 35545-000 – Telefone (0xx37) 32871693, e-mail: esco-
la.35351@educacao.mg.gov.br até o dia 16/08/2021, às 17:00h.

ExTrATo DE EDITAL PArA oBrAS
A Caixa Escolar São vicente torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia : 13/08/2021, às 15 horas e 30 
minutos, o Processo licitatório nº 05/2021, modalidade convite para 
contratação de pessoa jurídica para instalação de vidros  .os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE São vicente, localizada à rua Alumínio, n° 505, bairro Niterói, 
município: Divinópolis/MG – CEP: 35500-246 -Telefone: (37)3221-
2802 e-mail: escola.33324@educacao.mg.gov.br.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar PEDro PrIMo da Escola Estadual PEDro PrIMo, 
município PErDIGÃo-MG torna pública a Chamada Pública nº 
08/2021 para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agri-
cultura Familiar e do Empreendedor Familiar conforme §1º do art .14 
da Lei n.º 11.947/2009, Resoluções do FNDE relativas ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Nota Técnica SEE no 
01/2021. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedo-
res Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de venda, ExCLuSIvAMENTE Por E-MAIL, no endereço 
escola.35351@educacao.mg.gov.br até dia 20/08/2021, às 15:00 horas. 
o Edital com os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na escola descrita acima .

10 cm -03 1513863 - 1

 SrE DE ALMENArA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar da Escola Estadual de rubim, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, 
às 14:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, 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 . Walmir Almeida Costa, localizada na rua dos Guaranis, 
n° 86 – Bairro: Guaraná - Rubim / MG – CEP 39950-000 – Telefone 
(033) 988646530, e-mail: escola.185388@educacao.mg.gov.br. até o 
dia 12/08/2021, às 17h.

3 cm -03 1513506 - 1

 SrE MurIAÉ
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE
 A Caixa Escolar orMEZINDA ALvES DuArTE torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, às 
10:00 horas, Processo Licitatório nº 04/2021, 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 E .E ormezinda Alves Duarte, localizada na Av . Prefeito José Alves 
Duarte antiga Afonso Alves Pereira, n° 500 – Centro – São Sebastião 
da Vargem Alegre/MG – CEP 36.793-000, Telefone (32) 98433-1994, 
e-mail: escola.276901@educacao.mg.gov.br. até o dia 13/08/2021, às 
08:00 horas .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

 A Caixa Escolar ANToNIo ProCACI torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/08/21 às 09:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2021, 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 . 
Severino Rezende, localizada na Rua Cristóvão de Abreu, s/n° – Centro 
– Santana de Cataguases/MG – CEP 36.795.000 – Telefone (32) 3425-
1303, e-mail: escola.99317@educacao.mg.gov.br até o dia 16/08/2021, 
às 09:00 horas .

 ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

 A Caixa Escolar DuLCE ALvES DE ArAÚJo SILvESTrE torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
16/08/2021, às 13 horas, Processo licitatório nº 05/2021, 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 . Professor Tomás Aquino Pereira, localizada na rua 
Ferreira e Souza, n° 102, Barão de Monte Alto/MG, CEP 36.870-000 – 
Telefone (32) 3727-1026, e-mail: escola.96695@educacao.mg.gov.br. 
Até o dia 13/08/2021, de 7h às 18 horas.

 ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA

 A Caixa Escolar DuLCE ALvES DE ArAÚJo SILvESTrE torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
16/08/2021, às 13h30min., Processo licitatório nº 06/2021, 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 . Professor Tomás Aquino Pereira, localizada na rua 
Ferreira e Souza, n° 102, Barão de Monte Alto/MG, CEP 36.870-000 – 
Telefone (32) 3727-1026, e-mail: escola.96695@educacao.mg.gov.br. 
Até o dia 13/08/2021, de 7h às 18 horas.

 ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

 A Caixa Escolar PADrE ALFrEDo KoBAL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de agosto de 
2021, às 13:30 horas, Processolicitatórionº 04/2021, 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 E .E . Padre Alfredo Kobal, localizada na rua Miguel Gon-
çalves s/n°– Centro – Miradouro/MG – CEP 36.893-000, Telefone 
(32) 3753-1077, e-mail: escola.98434@educacao.mg.gov.br, até o dia 
10/08/2021, às 17 horas.

 ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

 A Caixa Escolar PADrE ALFrEDo KoBAL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de agosto de 
2021, às 13:30 horas, Processolicitatórionº 05/2021, 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 E .E . Padre Alfredo Kobal, localizada na rua Miguel Gon-
çalves s/n°– Centro – Miradouro/MG – CEP 36.893-000, Telefone 
(32) 3753-1077, e-mail: escola.98434@educacao.mg.gov.br, até o dia 
17/08/2021, às 17 horas.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

 A Caixa Escolar MArILENE SErENo FrANÇA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, 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 E .E . Maria Augusta Silva Araújo, localizada na Praça Farmacêu-
tico Domingos Ciribelli, s/n°, Santa Terezinha – Muriaé/MG – CEP 
36.889-289 – Telefone (32) 3721-6155, e-mail: escola.98663@educa-
cao.mg.gov.br, até o dia 13/08/2021, às 08:00 horas.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

 A Caixa Escolar MArILENE SErENo FrANÇA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/08/2021, às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos de Contrapartida Esta-
dual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Maria Augusta Silva Araújo, localizada na Praça 
Farmacêutico Domingos Ciribelli, s/n°, Santa Terezinha – Muriaé/MG 
– CEP 36.889-289 – Telefone (32) 3721-6155, e-mail: escola.98663@
educacao.mg.gov.br, até o dia 13/08/2021, às 08:00 horas.

19 cm -03 1513891 - 1
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