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titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br
A Caixa Escolar Cesu Maria vieira Barbosa realiza Chamada 
Pública nº 02/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da 
AGrICuLTurA FAMILIAr, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para alimentação escolar . Os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 12/08/2016, às 10:00 horas, na EE Cesu 
Maria vieira Barbosa, localizada na rua Padre Pedro Pinto n° 
775 – Venda Nova – Belo Horizonte/MG – CEP 31510-060 – 
Telefone (31) 3408-6304 . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAr CuSTÓDIO FÉLIx realiza Chamada 
Pública n° 02/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no 
artigo 22 da Resolução FNDE n° 38/09, para habilitação e Pro-
jeto de Venda até o dia 15/08/2016 de 08:00 horas às 11:00 
horas, na Escola Estadual Custódio Félix, localizada na rua 
Berilo (antiga rua vinte), n° 65, bairro Franciscadriangela, 
Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.822-100, telefone (31) 3627-
1203, e-mail: escolacustodiofelix@yahoo .com .br . Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/agf.
ACaixa Escolar Custódio Félix torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 15/08/2016 
às 16:00 horas, Processo Licitatório n° 02/2016, 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 . Custódio Félix, localizada 
na rua Berilo (antiga rua vinte), n° 65, bairro Franciscadrian-
gela, Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.822-110, telefone (31) 
3627-1203, e-mail: escolacustodiofelix@yahoo .com .br, até o 
dia 15/08/2016, às 11:00 horas.
A Caixa Escolar Luiz Pimenta realiza Chamada Pública nº 01 
/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da AGRICUL-
TurA FAMILIAr, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para alimentação escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 05/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 08/08/2016, às 08h12:00m, na EE Djalma Mar-
ques, localizada na Onze n° 99 Bairro Florença Município de 
ribeirão das Neves CEP 33823670 Telefone (31) 3626-6505, 
e-mail:marquesdjalma@hotmail .com . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Edelves Ferreira Menezes torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/07/2016 às 12:00hs. , processo Licitatório n°. 10/2016, 
modalidade tomada de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios perecíveis – carnes, com recurso do PNAE . Interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na Sede da E . E . Dr . reynaldo Martins Marques, localizada na 
rua Ari Teixeira da Costa n° . 1 .500 - Bairro Savassi - ribei-
rão das Neves/MG - CEP: 33.880.630 - Tel. n°. (31) 3626-
9108, e-mail: fredericoensfund@yahoo .com .br, até 16:00hs do 
dia21/07/2016.
A Caixa Escolar Professora Zenolia Braga Monteiro realiza 
Chamada Pública nº 02/2016 para aquisição de gêneros ali-
mentícios da AGrICuLTurA FAMILIAr, do Empreende-
dor rural ou de suas organizações para alimentação escolar . 
Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/08/2016, às 
16:00 horas, na EE Francisco Tibúrcio de Oliveira, localizada 
na Bernardo Guimarães, 600 Londrina Santa Luzia/MG CEP 
33180-000 Telefone (31) 3637-2852, e-mail: escola .10740@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Intendente Câmara realiza Chamada Pública 
nº 01/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios daAGRI-
CuLTurAFAMILIAr, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresenta a documentação prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 08/08/2016, de 08h às 12h00m, na EE Inten-
dente Câmara, localizada na rua Gaspar Soares n°89 – Bairro 
Centro Município de Morro do Pilar, MG, CEP 35875-000, 
Telefone (31) 38665214, e-mail: escola .141291@educacao .
mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet:http://agriculturafamiliar.educa-
cao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Bernadete Monteiro de Souza realizará Cha-
mada Pública nº 03/2016 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 pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 09/08/2016, às 10:00 h, na 
EE João Corrêa Armond, localizada na rua: Cataguases n° 143 
– Bairro : Sevilha B Município de ribeirão das Neves MG, 
CEP33858-510, Telefone (31) 3624-1195, e-mail: armondcon-
tabil@gmail .com . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar BErNADETE MONTEIrO DE SOuZA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 09 de agosto de 2016, às 09:00 horas, Processo 
licitatório nº 04 /2016, Modalidade convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos 
do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE JOÃO COrrEA ArMOND, 
localizada na rua Cataguases n°143 Bairro Sevilha B – Muni-
cípio de ribeirão das Neves CEP 33 .858-510 – Telefone (31) 
3624-1195, e-mail: armodcontabil@gmail .com  . até o dia 
08/08/2016, às 17 horas.T
A Caixa Escolar vanda de Carvalho realiza Chamada Pública 
nº 007 / 2016 para aquisição de gêneros alimentícios da AGRI-
CuLTurA FAMILIAr, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para alimentação escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 09 / 08 / 2016, às 10h00m, na EE João Gon-
çalves Neto, localizada na rua Jorge Eustáquio da Silva n° 646 
– Bairro Santa Martinha – Município de ribeirão das Neves 
/ MG - CEP 33860-420 – Telefone (031) 3625.3188, e-mail: 
escola .9954@educacao .mg .gov .br  . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar José Joaquim Lages torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 11/08/2016, 
às 14 horas, Processo licitatório nº 08/2016, 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 Escola Estadual “José Joaquim 
Lages”, localizada na rua Tancredo de Almeida, 799 . Bairro 
Esperança Município de ribeirão das Neves CEP 33 .913- 110 
Telefone (31) 3638 1238, e-mail: escola .10065@educacao .
mg.gov.br. até o dia 09/08/2016, às 18h.
A CAIxA ESCOLAr NOSSA SENHOrA DA SAÚDE torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 18 de agosto de 2016, às 14:30 horas, Processo Licitató-
rio nº 03/02016, Modalidade Cotação de Preços para aquisição 

de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE PADrE MENEZES, localizada na rua Caiçara n° 
444 - vila Pinto Coelho Lagoa Santa - CEP 33400 - 000 Tele-
fone (031) 36813047, e-mail: escolapadremenezes@gmail .
com, até o dia 17/08/2016, às 13h00.
A Caixa Escolar Helton Guimarães Werneck realiza Chamada 
Pública nº 02/2016 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 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 12/08/2016, às 14:00, na EE Raul 
Teixeira da Costa Sobrinho, localizada na rua Waldemar 
ribeiro Maia n° 191 – Bairro Conjunto Cristina – Município 
de Santa Luzia- MG CEP 3310-530 Telefone 31-3637-2859, 
e-mail: eeratecos@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar FrANCISCO vIANA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16 
de agosto de 2016, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 
02/2016, Modalidade Convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios PErECÍvIEIS com recursos do PrONATEC . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE FrANCISCO vIANA, localizada na rua 
Santos Dumont n° 975 Bairro Jardim d aGlória, Município 
de vespasiano - MG, CEP 33 .200-000 – Telefone (31) 3621-
5253, e-mail: escola .10987@educacao .mg .gov .br até o dia 
15/08/2016, às 18h.
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A Caixa Escolar da Escola Estadual Enéias vasconcelos torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar no dia 28/07/2016, de 08:00 horas ás 9:00 horas, Processo 
Licitatório nº 03/2016, Modalidade CONVITE, TERMO DE 
COMPROMISSO 817727/2016 para aquisição de Gêneros Ali-
mentícios não perecíveis com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E, E ENEIAS vASCONCELOS, localizada na ruA 
BAHIA Nº 1671 – Bairro BrASIL - CEP 38400 -662 Telefone 
(034)3232-4449, e-mail: eneiasvasconcelos@yahoo .com .br até 
o dia 27/07/2016, às 12:00 horas.
A Caixa Escolar Hercília Martins rezende realiza Chamada 
Pública nº 03/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar. Termo Compromisso nº 815023/2016 
, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolu-
ção FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até 
o dia 16/08/2016, às 17h30min, naE.E.HERCÍLIA MARTINS 
rEZENDE, localizada na rua Profº . Inácio Castilho, 405-
Pampulha - Cidade: uberlândia – CEP: 38 .408 .638–Telefone 
(34)3226-6911, e-mail:caixaescolarhercilia@yahoo .com .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet:http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.
br/
A Caixa Escolar Dona Eleonora Pieruccetti . Chamada Pública 
nº 07/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar Termo Compromisso nº 816247/2016, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 16 / 08 
/ 2016, às 17:00 horas, naE.E. “Dona Eleonora Pieruccetti”, 
localizada à rua Guanabara nº 310, Bairro Amorim, na cidade 
de Araguari/MG – CEP.: 38.446-112 –Telefone ( 34 ) 3241-
3475 , e-mail:escolaestadualdonaeleonora@gmail .com . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da Internet:http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Messias Pedreiro realiza Chamada Pública nº 
01/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Termo de Compromisso nº816502/2016 , do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista pelo Artigo 27 da Resolução FNDE nº26/13, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 15/08/2016, às 
12:00 hs na Escola Estadual Messias Pedreiro, localizada na 
rua Pedro Cherulli n° 980, na cidade de uberlândia em Minas 
Gerais; CEP 38401-730 , telefone ( 34) 3235-9040, e-mail : 
caixaescolarmp@gmail .com Os quantitativos e Gêneros Ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet:HTTP://agri-
culturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
Para obtenção do edital completo ou mais informações entre 
em contato com a Caixa Escolar Messias Pedreiro, localizada 
na rua Pedro Cherulli, nº 980 na cidade de uberlândia- MG, 
CEP:38400-068 – Telefone (34) 3235-9040, e-mail: caixaesco-
larmp@gmail .com ou escola .167436@educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar E .E Professor Leônidas de Castro Serra, rea-
liza Chamada Pública nº 03/2016 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 
817619/2016, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até 
o dia 16/08/2016, às 12:00hrs, naE.E. Professor Leônidas de 
Castro Serra, localizada na cidade de uberlândia-MG – CEP 
: 38408-196 –Telefone (34) 3238-9082 , e-mail:caixaescolar .
leonidas@gmail .com e escola .167380@educacao .mg .gov .brOs 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da Internet:http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Artur Bernardes torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 05 de agosto 
de 2016, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 03/2016, Moda-
lidade (x) 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 . Artur Bernardes, 
localizada na Osvaldo cruz n° 149 – Amanhece – CEP 38 .455-
000 Telefone (0xx34) 3243-1129, e-mail: escola .166839@
educacao.mg.gov.br até o dia 03/08/2015, às 17:00 h.
A Caixa Escolar Amador Naves realiza Chamada Pública nº 
03/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar Termo Compromisso nº818462/20106, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia08/08/2016, 
às 13h00min, naE.E.Amador Naves, localizada na rua Itum-
biara, n° 22 – cidade uberlândia - MG – CEP: 38400-694 
–Telefone (34)3222-5697 , e-mail:escola .167363@educacao .
mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
nível na página da Internet:http://agriculturafamiliar.educacao.
mg.gov.br/
A Caixa Escolar Frei Egídio Parisi realiza Chamada Pública 
nº 04/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar Termo Compromisso nº 815851/2016, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia17/08/2016, 
às18h00, naE .E . Frei Egídio Parisi, localizada na Avenida Dr . 
Laerte vieira Gonçalves, nº 2926, Bairro Segismundo Pereira, 
Uberlândia/MG – CEP: 38.408-176 –Telefone (34)3216-1153, 
e-mail: escola .167584@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar da Escola Estadual Cruzeiro do Sul realiza 

Chamada Pública nº 03/2016 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 
817965/2016, do Empreendedor Rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 17/08/2016, às 10:00h, naE.E. no Conjunto 
Habitacional Cruzeiro do sul, localizada na rua Alvacáz n°135, 
uberlândia-MG- CEP 38402-160,Telefone(34)3213-2043, 
email:eenocruzeirodosul@yahoo .com .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentíciosestão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Madre Maria Blandina realiza Chamada 
Pública nº 04 / 2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 817912 / 2016, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimen-
tação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia17/08/2016, 
às14:00 h naE.E. Madre Maria Blandina, localizada na Av . 
Nicolau Dorázio, 129 B . Industrial cidade Araguari – MG – 
CEP: 38 .442-040 –Telefone (34) 3242-2589, e-mail: esco-
la .166685@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet:http://agri-
culturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Jardim das Palmeiras realiza Chamada Pública 
nº 004/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar de acordo com o Termo Compromisso nº 
816665/2016, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 15/08/2016, às 18h00, naE.E. do Bairro Jardim das 
Palmeiras, localizada na rua das Pombas nº 931, CEP 38 .412-
254, Telefone (034) 3238-7676, e-mail: escola .167665@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.
educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar JOSÉ MArIA DE ALKMIM realiza Chamada 
Pública nº 06/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 818060/2016 , do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia15/08/2016, 
às17:00 horas, naE.E Professor Antonio Marques, localizada 
na Av Minas Gerais 2273, Centro, cidade de Araguari, MG 
– CEP 38 .440-042 –Telefone ( 34) 3242 5830 , e-mail: esco-
la .166731@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet:http://agricul-
turafamiliar.educacao.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Lacy ribeiro de Lima torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03 
de / 08 / 16, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2016, 
Modalidade Convite Termo Compromisso nº 817017/2016 , 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Clarimundo Carneiro, localizada na 
Av . Fernando vilela n° 1383 – Bairro Osvaldo rezende – CEP 
38400-458 – Telefone (034) 3231-9117, e-mail: claricarneiro@
yahoo.com.br. até o dia 03/08/2016, às 09 hs.
A Caixa Escolar Walter Garcia, realiza Chamada pública nº 
005/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar Termo de Compromisso
nº 817954/2016 do Empreendedor Rural ou de suas organi-
zações para alimentação escolar . Os grupos formais e infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 
da Res. FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Vendas 
até o dia 09/08/2016 ás 1000 horas, na E,E. Neuza Rezende, 
localizada na cidade de uberlândia - MG, CEP 38415-273, 
fone32172155 . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
dísponiveis na página da internet:http://agricultura familiar.
educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Walter Garcia, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 09/08/2016 
ás 18:00 horas, processo licitatório nº 007/2016, modalidade 
“CONVITE”, termo de compromisso nº 817954/16, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Neuza rezende, localizada na rua Dr . Sérgio 
de Oliveira Marques 771, CEP 38415-273, fone 32172155, até 
o dia 09/08/2016 às 10:00 horas.
A Caixa Escolar José Carneiro da Cunha torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 05 de /08/2016, às 10:00_ horas, Processo licitatório nº 
03/2016, Modalidade carta Convite, Termo de compromisso 
nº817335/2016, para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE José Carneiro 
da Cunha, localizada na rua das Perobas n°456 – bairro São 
Sebastião, Araguari-MG – CEP 38443-138 – Telefone (0xx34) 
32425426, e-mail: escolajosecarneiro@bol .com .br . até o dia 
04/08/2016, às 17h.
A Caixa Escolar Olinda Corrêa Borges, realiza Chamada 
Pública nº 05/2016 para Aquisição de gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, Termo de Compromisso nº 817981/2016 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação 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 29/08/2016 às 13h30minhs na EE Olinda Corrêa Borges, 
localizada na Avenida 07 n° 726 – Centro – CEP 38272-000 
– Telefone (034) 34141203, e-mail: escola .158437@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.edu-
cacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar da Escola Estadual Costa Sena realiza Cha-
mada Pública nº 06/2016 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 
816128/2016, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até 
o dia10/08/2016, às 16:00 h, naE.E.Costa Sena, localizada na 
rua Professora Lourdes Naves nº 60, cidade de Araguari-MG 
– CEP: 38 .444-000 –Telefone (34 ) 3241-6016, e-mail: esco-
la .166626@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponível na página da Internet:http://agri-
culturafamiliar.educacao.mg.gov.br/
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ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr- A CAIxA ESCOLAr DANIEL 
GOMES DA FONSECA realiza Chamada Pública nº 01/2016 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar. Termo de Compromisso nº 814881/2016. Os 
grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e projeto de Venda até o dia 12/08/2016, às 12:00h, 
na Escola Estadual Professor Luciano, localizada na rua Cel . 
Daniel da Fonseca, nº 318 na cidade de Jequitaí MG CEP 
39 .370-000, telefone (38) 37441124 E-mail escola .80675@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr- A CAIxA ESCOLAr 
ArGELCE CArvALHO SANTOS DA MOTA realiza Cha-
mada Pública nº 001/2016 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 02/08/2016, às 09:00h, na 
E .E . Argelce Carvalho Santos da Mota, localizada na Av . Alci-
des de Oliveira Rosa n° 636 – Bairro Nova Pirapora, Pirapora/
MG – CEP: 39270-000 – Telefone (038) 3741-3740, e-mail: 
escola .82007@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e Gêne-
ros Alimentícios estão disponível na página da Internet: http://
portal.educacao.mg.gov.br/agf
ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr- A CAIxA ESCOLAr BENTO 
DE MELLO realiza Chamada Pública Nº. 001/2016 para Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresenta 
a documentação prevista na Resolução CD/FNDE nº. 26/2013, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 09/09/2015, às 
12h00min, na Escola Estadual Benedita Conceição roquette, 
localizada na rua Triângulo, Nº . 204 Bairro São Francisco . 
CEP 39 .280-000, telefone (038) 3742 .1170, e-mail: esco-
la .79707@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .ExTrATO DE EDI-
TAL PArA CHAMADA PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMI-
LIAr- A CAIxA ESCOLAr GErALDO SANGuINETTE 
realiza Chamada Pública nº 001/2016 para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, 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 026/2013, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/08/2016, às 
10h, na EE Geraldo Sanguinette, localizada na Avenida Sílvio 
Nunes Sanguinette, n° 331, Bairro Paulo vI, várzea da Palma 
- MG – CEP 39260-000 – Telefone (038) 3731-1999, e-mail: 
escola .223671@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
ExTrATO DE EDITAL PArA rEALIZAÇÃO DE OBrAS 
DE rEFOrMA DE PrÉDIO ESCOLAr- A Caixa Escolar Fer-
não Dias torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 10/08/2016, às 10:00 horas, Processo 
licitatório nº 01/2016, Modalidade Convite, para prestação 
de serviços de obra de reforma nas dependências da Escola 
Estadual Fernão Dias . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E .E . FErNÃO 
DIAS, localizada na Avenida Comandante Santiago Dantas n° 
01, bairro Centro – Pirapora/MG – CEP 39.270-000 – Tele-
fone (038) 3741-1911, e-mail: eefernaodias@bol .com .até o dia 
09/08/2016, às 18:00hs
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EDITAL – Abertura de Inscrições para Formação do Cadastro 
Geral de Especialistas do Conselho Estadual de Educação de 
Minas Gerais
A Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas 
Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 61, inciso 
vII do regimento Interno e, tendo em vista o disposto no artigo 
93 da Resolução CEE nº 459/2003, de 10 de dezembro de 2003, 
faz saber que, no período de 02 .8 .2016 a 04 .10 .2016, estarão 
abertas as inscrições para o CADASTrO GErAL DE ESPE-
CIALISTAS a professores e especialistas do ensino superior, 
em atividade ou aposentados, das diversas áreas, para com-
porem comissão especial de verificação inloco para autoriza-
ção, reconhecimento e renovação do reconhecimento de curso 
superior, bem como credenciamento e recredenciamento de 
universidade .
Os interessados deverão encaminhar curriculumvitae, devida-
mente comprovado, a este Conselho Estadual de Educação, em 
seu endereço, na rua rio de Janeiro, 2 .418, Bairro de Lour-
des, nesta Capital, CEP 30160-042, ou pelo e-mail ces .ceemg@
yahoo .com .br .
A titulação mínima exigida para se efetivar o cadastro é a de 
Mestrado na área de atuação do interessado .
Ficam impedidos de se cadastrar e participar como especialis-
tas os conselheiros em exercício, lotados neste Conselho Esta-
dual de Educação .
Belo Horizonte, 20 de julho de 2016 .
a) rosane Marques Crespo Costa – Presidente

5 cm -21 860567 - 1
 SrE unaí

 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar TANCrEDO NEvES realiza 4ª Chamada 
Pública Edital nº 04/2016 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 apresenta a documentação prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 15/08/2016, às 17:30, na EE “Garibaldina Fer-
nandes valadares”, localizada na rua Otto Wageman Carneiro 
n° 51 – Bairro Planalto – Arinos – MG - CEP 38 .680 .000 – 
Telefone (038) 3635-1602, e-mail: escola .108219@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.edu-
cacao.mg.gov.br/
 Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
- PNAE
A Caixa Escolar DALvA ABrEu torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 01 de agosto 
de 2016, às 09:00 horas, Processo licitatório nº 04/2016, Moda-
lidade CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE “Cândido ulhoa”, 
localizada na rua Dom Eliseu n°450 – Centro – Bonfinópolis 
de Minas – MG – CEP 38 .650-000 – Telefone (038) 3675-
1523, e-mail: escola .108243@educacao .mg .gov .br, até o dia 
01/08/2016, às 09:00 horas.
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar DIOMEDES DE ArAuJO vALADArES rea-
liza Chamada Pública nº 003/2016 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 pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 15/08/2016, às 17:30hs, na 
EE “José de Alencar”, localizada na rua rui Barbosa, n° 513, 
bairro centro, cidade riachinho – MG - CEP 38 .640-000 Tele-
fone (38) 3678-1148, e-mail: escola82791@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.
br/
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar vIGárIO TOrrES realiza Chamada Pública 
nº 03/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresenta a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 16/08/2016, às 15h00, na EE “Vigário Torres”, 


