
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 28 de Março de 2019 – 33 
para habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até 
o dia 17/04/2019, às 08:00 horas, na sede da EE “Haydée Maria Ima-
culada Schittini” localizada na Avenida Orquídea, n° 200, Esperança, 
Ipatinga – MG, CEP 35162-289, Telefone (31) 3825-6973, e-mail: 
escola.191159@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.portal-
daagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Nova Esperança” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/04/2019, às 14:00 horas, 
processo licitatório nº 02/2019, modalidade “Convite”, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar Estadual. 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE “Haydée Maria Imaculada Schittini” localizada na Ave-
nida Orquídea, n° 200, Esperança, Ipatinga – MG, CEP 35162-289, 
Telefone (31) 3825-6973, e-mail: escola191159@educacao.mg.gov.br 
até o dia 05/04/2019, às 12:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Nova Esperança” realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação 
escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos infor-
mais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a docu-
mentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 
04/2015, até o dia 17/04/2019, às 08:00 horas, na sede da EE “Haydée 
Maria Imaculada Schittini” localizada na Avenida Orquídea, n° 200, 
Esperança, Ipatinga – MG, CEP 35162-289, Telefone (31) 3825-6973, 
e-mail: escola.191159@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Joanin Atzori” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 09/04/2019, às 11:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 01/2019, 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 “Caetano 
Dias”, localizada na Rua Principal, n° 78, Zona Rural, Mesquita – MG, 
CEP 35116-000, Telefone (33) 3251-2001, e-mail: escola.191434@
educacao.mg.gov.br até o dia 08/04/2019, às 11:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Carlos Drummond de Andrade” realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 17/04/2019, às 18:00 horas, na sede da EE “Maria 
Izabel Moreira Pinto”, localizada na Rua Praça Sagrado Coração de 
Jesus, n° 37A, Barroadas, Braúnas – MG, CEP 35189-000 Telefone 
(33) 3425-1270, e-mail: escola.190799@educação.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Carlos Drummond de Andrade” realiza Chamada 
Pública nº 03/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 17/04/2019, às 18:00 horas, na sede da EE “Maria 
Izabel Moreira Pinto”, localizada na Rua Praça Sagrado Coração de 
Jesus, n° 37A, Barroadas, Braúnas – MG, CEP 35189-000 Telefone 
(33) 3425-1270, e-mail: escola.190799@educação.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Salvelino Fernandes Madeira” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05/04/2019, 
às 10:00 horas, processo licitatório nº 02/2019, 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 EE “Salvelino Fernandes Madeira”, localizada na Rua Aracajú, n° 
310, veraneio, Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone 
(31) 3251-6253 e-mail: escola.191477@educacao.mg.gov.br até o dia 
05/04/2019, às 09:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Salvelino Fernandes Madeira” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05/04/2019, 
às 11:00 horas, processo licitatório nº 03/2019, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Salvelino Fernandes Madeira”, locali-
zada na rua Aracajú, n° 310, veraneio, Santana do Paraíso – MG, CEP 
35179-000, Telefone (31) 3251-6253, e-mail: escola.191477@educa-
cao.mg.gov.br até o dia 05/04/2019, às 09:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Salvelino Fernandes Madeira” realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 28/04/2019, às 09:00 horas, na sede da EE “Salve-
lino Fernandes Madeira”, localizada na Rua Aracajú, n° 310, Veraneio, 
Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 3251-6253 
e-mail: escola.191477@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Salvelino Fernandes Madeira” realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 28/04/2019, às 10:00 horas, na sede da EE “Salve-
lino Fernandes Madeira”, localizada na Rua Aracajú, n° 310, Veraneio, 
Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 3251-6253, 
e-mail: escola.191477@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Bairro Industrial” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 05/04/2019, às 08:00 horas, 
processo licitatório nº 04/2019, 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 EE “Antô-
nio Luiz”, localizada na Rua Glicério de Almeida, n° 311, Industrial, 
Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 98919-4451, 
e-mail: escola.191451@educacao.mg.gov.br até o dia 05/04/2019, às 
07:30 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “São Sebastião” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 15/04/2019, às 10:00 horas, 
processo licitatório nº 01/2019, modalidade “Convite”, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
“São Sebastião”, localizada na Avenida Venezuela, n° 515, Santa Cecí-
lia, Timóteo – MG, CEP 35182-356, Telefone (31) 3847-1147, e-mail: 
escola.191507@educacao.mg.gov.br até o dia 12/04/2019, às 13:00 
horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “São Sebastião” realiza Chamada Pública nº 01/2019 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar. 
Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais inte-
ressados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para 
habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 
25/04/2019, às 13:00 horas, na sede da EE “São Sebastião”, localizada 

na Avenida venezuela, n° 515, Santa Cecília, Timóteo – MG, CEP 
35182-356, Telefone (31) 3847-1147, e-mail: escola.191507@educa-
caao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “São Sebastião” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 15/04/2019, às 16:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 02/2019, modalidade “Convite”, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar Estadual. 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE “São Sebastião”, localizada na Avenida Venezuela, n° 
515, Santa Cecília, Timóteo – MG, CEP 35182-356, Telefone (31) 
3847-1147, e-mail: escola.191507@educacao.mg.gov.br até o dia 
12/04/2019, às 13:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “São Sebastião” realiza Chamada Pública nº 02/2019 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação esco-
lar. Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais 
interessados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação 
para habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até 
o dia 25/04/2019, às 13:00 horas, na sede da EE “São Sebastião”, loca-
lizada na Avenida venezuela, n° 515, Santa Cecília, Timóteo – MG, 
CEP 35182-356, Telefone (31) 3847-1147, e-mail: escola.191507@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Felipe Albeny” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/04/2019, às 09:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 01/2019, 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 “Alberto 
Giovannini”, localizada na Rua Itaparica, n° 394, Giovannini, Coro-
nel Fabriciano-MG, CEP 35170-101, Telefone (31) 3842-1570, e-mail: 
escola.190802@educacao.mg.gov.br até o dia 05/04/2019, às 13:00 
horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Felipe Albeny” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/04/2019, às 10:00 horas, pro-
cesso licitatório nº 02/2019, 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 Alberto 
Giovannini”, localizada na Rua Itaparica, n° 394, Giovannini, Coro-
nel Fabriciano-MG, CEP 35170-101, Telefone (31) 3842-1570, e-mail: 
escola.190802@educacao.mg.gov.br até o dia 05/04/2019, às 13:00 
horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Felipe Albeny” realiza Chamada Pública nº 01/2019 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar. 
Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais inte-
ressados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para 
habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 
22/04/2019, às 13:00 horas, na sede da EE “Alberto Giovannini”, loca-
lizada na rua itaparica, n° 394, Giovannini, Coronel Fabriciano – MG, 
CEP 35170-101, Telefone (31) 3842-1570, e-mail: escola.190802@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Felipe Albeny” realiza Chamada Pública nº 02/2019 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar. 
Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais inte-
ressados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para 
habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até o dia 
22/04/2019, às 13:00 horas, na sede da EE “Alberto Giovannini”, loca-
lizada na rua itaparica, n° 394, Giovannini, Coronel Fabriciano – MG, 
CEP 35170-101, Telefone (31) 3842-1570, e-mail: escola.190802@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Professora Maria Antonieta” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05/04/2019, 
às 07:30 horas, processo licitatório nº 02/2019, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Professora Maria Antonieta”, localizada 
na Rua Dália, n° 1205, Bom Jardim, Ipatinga – MG, CEP 35162-251, 
Telefone (31) 38213053, e-mail: nancas191116@gmail.com até o dia 
04/04/2019, às 13:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Professora Maria Antonieta” realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 22/04/2019, às 13:00 horas, na sede da EE Pro-
fessora Maria Antonieta, localizada na Rua Dália, n° 1205, Bom Jar-
dim, Ipatinga – MG, CEP 35162-251, Telefone (31) 38213053, e-mail: 
nancas191116@gmail.com. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www.portaldaagricultu-
rafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Conselho Comunitário Polivalente” realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a 
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e gru-
pos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a 
documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE 
nº 04/2015, até o dia 23/04/2019 às 18:00 horas, na sede da EE “Profes-
sora Ana Letro Staacks”, localizada na Avenida Senador Milton Cam-
pos, nº 01, Quitandinha, Timóteo – MG, CEP 35180-058, Telefone (31) 
3849-5354, e-mail: professoraanaletro@gmail.com. Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://
www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Conselho Comunitário Polivalente” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/04/2019, 
às 08:00 horas, processo licitatório nº 01/2019, 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 EE “Professora Ana Letro Staacks”, localizada na Avenida Senador 
Milton Campos, nº 01, Quitandinha, Timóteo - MG, CEP 35180-058, 
Telefone (31) 3849-5354, e-mail: professoraanaletro@gmail.com até o 
dia 09/04/2019 às 18:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Conselho Comunitário Polivalente” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/04/2019, 
às 09:00 horas, processo licitatório nº 02/2019, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Professora Ana Letro Staacks”, locali-
zada na Avenida Senador Milton Campos, nº 01, Quitandinha, Timóteo 
- MG, CEP 35180-058, Telefone (31) 3849-5354, e-mail: professoraa-
naletro@gmail.com até o dia 09/04/2019 às 18:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Santana Do Paraíso” realiza Chamada Pública nº 
03/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação 
escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos infor-
mais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a documenta-
ção para habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, 
até o dia 22/04/2019, às 08:00 horas, na sede da EE “Albertino Ferreira 
Drumond”, localizada na Rua Praça da Matriz, n° 66, Centro, Santana 

do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 3251-6248, e-mail: 
escola.191442@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.portal-
daagriculturafamiliar.mg.gov.br.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Santana do Paraíso” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 09/04/2019, às 10:30 
horas, processo licitatório nº 07/2019, modalidade “Convite”, para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Esco-
lar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE “Estadual Albertino Ferreira Drumond”, 
localizada na Praça da Matriz, n° 66, Centro, Santana do Paraíso – MG, 
CEP 35179-000, Telefone (31) 3251-6248, e-mail: escola.191442@
educacao.mg.gov.br até o dia 08/04/2019, às 12:00 horas.
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “Santana do Paraíso” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 09/04/2019, às 11:00 horas, 
processo licitatório nº 08/2019, modalidade “Convite”, para aquisição 

de gêneros alimentícios perecíveis com recursos da Alimentação Esco-
lar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE “Estadual Albertino Ferreira Drumond”, 
localizada na Praça da Matriz, n° 66, centro, Santana do Paraíso – MG, 
CEP 35179-000, Telefone (31) 3251-6248, e-mail: escola.191442@
educacao.mg.gov.br até o dia 08/04/2019, às 12:00 horas
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS – ALiMENTAÇÃO ESCOLAr
A Caixa Escolar “João Cotta de Figueiredo Barcelos” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/04/2019, às 
14:30 horas, processo licitatório nº 01 /2019, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “João Cotta de Figueiredo Barcelos”, 
localizada na rua rondônia n° 305, Cachoeira do vale, Timóteo – MG, 
CEP 35180-086, Telefone (31) 99412-8242, e-mail: escola.191663@
educacao.mg.gov.br até o dia 08/04/2019, às18:00 horas.

100 cm -27 1209078 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CATEGOriA iii – PrESTACAO DE SErviCOS

Mes/Ano CNPJ razao Social Data da 
exigibilidade Justicativa valor

02/2019 09.326.074/0001-97 MARIZA JUVÊNCIA ANDRADE 
SiLvA - ME 06/02/2019

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno 
porte a que se refere o Decreto Estadual nº 
44.630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato (fornecimento de alimentação para os 
reclusos do 1º BPM). - Pagamento de contrato cujo 
objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o fun-
cionamento das atividades nalisticas do orgao ou 
entidade, quando demonstrado o risco de desconti-
nuidade da prestacao de um servico publico de rele-
vancia ou cumprimento de missao institucional.

r$ 
17.555,28

02/2019 09.326.074/0001-97 MARIZA JUVÊNCIA ANDRADE 
SiLvA - ME 07/02/2019

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno 
porte a que se refere o Decreto Estadual nº 
44.630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato (fornecimento de alimentação para os 
reclusos do 41º BPM). - Pagamento de contrato 
cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para man-
ter o funcionamento das atividades nalisticas do 
orgao ou entidade, quando demonstrado o risco 
de descontinuidade da prestacao de um servico 
publico de relevancia ou cumprimento de missao 
institucional.

r$ 
8.352,64

02/2019 09.326.074/0001-97 MARIZA JUVÊNCIA ANDRADE 
SiLvA - ME 06/02/2019

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno 
porte a que se refere o Decreto Estadual nº 
44.630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato (fornecimento de alimentação para os 
reclusos do 34º BPM). - Pagamento de contrato 
cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para man-
ter o funcionamento das atividades nalisticas do 
orgao ou entidade, quando demonstrado o risco 
de descontinuidade da prestacao de um servico 
publico de relevancia ou cumprimento de missao 
institucional.

r$ 
4.176,32

03/2019 09.326.074/0001-97 MARIZA JUVÊNCIA ANDRADE 
SiLvA - ME 08/03/2019

Pagamento a microempresa, empresa de pequeno 
porte a que se refere o Decreto Estadual nº 
44.630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato (fornecimento de alimentação para os 
reclusos do 1º BPM). - Pagamento de contrato cujo 
objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o fun-
cionamento das atividades nalisticas do orgao ou 
entidade, quando demonstrado o risco de desconti-
nuidade da prestacao de um servico publico de rele-
vancia ou cumprimento de missao institucional.

r$ 
15.361,44

Quartel em Belo Horizonte, 27 de março de 2019

Gibran Maciel da Silva, Maj PM.
Ordenador de Despesas  / CAA- 1ª RPM 

Arilson Pereira Miranda, 1º Ten  PM.
responsável Técnico

28 cm -27 1208817 - 1

CONVÊNIO nº 01/2019 – BPM MAMB/CPMAMB
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeitura Municipal de Morada 
Nova de Minas/MG.. Objeto: estabelecimento de condições de coope-
ração mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento 
ambiental e de mananciais no Municípios de Morada Nova de Minas/
MG, que abrange a área do 4º GP/3º Pel/7ª CIA/BPM MAmb. Convê-
nio com vigência de contada a partir de sua publicação até 31/12/2019 
e valor total de r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

CONVÊNIO nº 01/2019 – BPM MAMB/CPMAMB - RETIFICAÇÃO
PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeituras Municipais de Nanu-
que e Carlos Chagas/MG.. Objeto: estabelecimento de condições de 
cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policia-
mento ambiental e de mananciais no Municípios de Nanuque e Carlos 
Chagas/MG, que abrange a área do 5º GP/1º Pel/15ª CIA/BPM MAmb. 
Convênio com vigência de 10 meses contados a partir de sua publica-
ção e valor total de r$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4 cm -27 1208779 - 1
ExTrATO DE TErMO ADiTivO

PMMG – 7º BPM x CONSEP de Pompéu/MG. Comodato nº 02/2016. 
Primeiro Termo Aditivo. Objeto: empréstimo gratuito de 01 veí-
culo marca Fiat, modelo Weekend trekking, placas PXM-8665, ano 
2015/2016, álcool/gasolina, chassi 9BD37415TG5086084. Vigência: 
04/04/2019 à 04/04/2021.

2 cm -27 1208783 - 1

AviSO DE LiCiTAÇÃO

PMMG-CSC-SAÚDE/HPM. –Pregão Presencial. Regime: Prestação 
de serviços. Tipo: Maior Oferta. Objeto: Concessão Administrativa de 
uso de espaço público, numa área fechada de 107,7m2 e de 123,7m2 de 
área aberta,paracomercializaçãodelanches/salgadosebebidasnãoalcoó-
licas no Hospital da Polícia Militar,conformeEdital de Licitação, dis-
ponível no HPM e site: www.compras.mg.gov.br
Sessão de Abertura: 09/04/2019 – Horário: 09:00 horasLocal: Hospital 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais localizado a rua Pací-
co Mascarenhas, s/nº-, Bairro Santa Egênia - Belo Horizonte - MG, 
CEP 30110.013.

3 cm -27 1209037 - 1

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PMMG/2ª RPM. Pregão Eletrônico. Processo de Compras nº 1259966 
03/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em revitaliza-
ção da quadra poliesportiva do 18º BPM – área de 562,42 m2. Propos-
tas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 09:00 h de 28/03/2019 até às 
08:59 h de 11/04/2019, site: www.compras.mg.gov.br.

2 cm -27 1208909 - 1

ExTrATO DE CONvÊNiO
PMMG-8RPM x Prefeitura de São Pedro do Suaçuí. Convênio 
nº01/2019. Objeto: Cooperação mútua para execução do policiamento 
ostensivo. Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2020.

1 cm -27 1209160 - 1

ExTrATO 2º TErMO ADiTivO
PMMG-CTPM/BH X AMC INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Alteração da Cláusula Segunda (DO Preço) R$ 31.153,68 e
da Cláusula Quinta (Do Valor Estimado) R$ 747.688,32 referente ao 
contrato Nº9130222.

1 cm -27 1208742 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMO DE CONTrATOS E ATO DE CONvOCAÇÃO

resumo dos contratos de prestação de serviços de assistência à saúde. 
Partes: O iPSM, por meio do Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Dire-
tor de Saúde do iPSM, (delegação conforme disposto no art. 16, do 
Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 e Portaria 666/2018 - DG/
iPSM), e prestadores de serviços de assistência à saúde nas regiões 
do Estado de Minas Gerais. Espécie: Contratação/credenciamento. 
Preço: Conforme Tabela do PAS (uS de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxiPSM. Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
2121.10.302.001.4001-0001-3390.36.49.1;2121.10.302.001.4001-
0001-3390.36.60.1:2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.49.1; 
2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.60.1: 2121.10.302.001.4008-
0001-3390.36.49.1;2121.10.302.001.4008-0001-3390.36.60.1: 
2121.10.302.001.4008-0001-3390.39.49.1;2121.10.302.001.4008-
0001-3390.39.60.1
*Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneciá-
rios do iPSM, através dos seguintes contratados-credenciados: rMBH 
– Cont. nº 285/2019- Leonardo de Assis Freitas Velloso – Vigência: 
26/03/2019 a 26/03/2024. Cont. nº 257/2019 – Fernando Antônio Cas-
tro Carvalho – Vigência: 22/03/2019 a 22/03/2024. Foro: Belo Hori-
zonte. Data: 27/03/2019. Signatários: Cel PM QOR Fabiano Villas 
Boas e contratados-credenciados.
IPSM/MG

Ato de Convocação
O Cel PM QOr Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (dele-
gação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, 
de 22/09/11 e Portaria 666/2018 - DG/IPSM), em virtude da desistên-
cia formalizada pelo prossional Sr. Paulo Henrique Santiago – CPF: 
087.011.196-56 ,classicado e habilitado por meio do Edital de Creden-
ciamento 01/2018 para atendimento na especialidade de Cardiologia, 
convoca, no interesse da Administração Pública, o classicado e habi-
litado Sr. Pedro Augusto Teixeira Jorge – CPF: 064.941.006-86 , para 
preenchimento da vaga de Cardiologia para atuar no Hospital da Policia 
Militar - HPM, observando os requisitos do Edital 01/2018. Belo Hori-
zonte - Data: 27/03/2019.

8 cm -27 1209208 - 1

 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 3201903272108360133.


