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Processo acima referido.Os bens cedidos têm por finalidade a manu-
tenção da malha viária do município . ii - responsabilidades da Ces-
sionária acostada no Processo acima referido . iii- Prazo: 02 (dois) anos 
a partir da publicação do Termo no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais . iv- o valor total dos bens cedidos é de r$ 201 .486,78, con-
forme Laudos de Avaliação, fls. 189 e 210.
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: HEWLETT PACKArD 
BrASiL LTDA . instrumento: Termo de Aditamento PrC-03 ao Con-
trato PrC-29 .030/14 . objetos: i - renova-se o Contrato por mais 
12 (doze) meses, contados a partir de 16 .12 .17 . ii - o valor contra-
tual estabelecido no PRC-02 em R$266.887,41, fica reduzido em 
r$13 .160,31, passando a ser de r$253 .727,10 . iii - Dotação orçamen-
tária: 2301 .26 .122 .701 .2002 .0001 .339039-27 .10 .1 e 60 .1 . Processo nº . 
106059/16-0 (99098-2301-2016) .

23 cm -08 1048167 - 1

Secretaria de eStado de educação

Extrato do Contrato nº 9178104/2018 de Fornecimento, firmado 
entre o ESTADo DE MiNAS GErAiS por meio do(a) SEE e o (S) 
fornecedor(es) 17 .363 .652/0001-93 - NoEL GAS LTDA – ME, Pro-
cesso de compra nº . 1261022000017/2017, Cotação Eletrônica . objeto: 
Fornecimento de Gás Combustível Identificação – GLP botijão de 13 
Kg valor total: r$3 .792,00 . vigência: 12 meses, a partir da publicação 
na imprensa oficial. Dotação(oes) Orçamentária(S) nº: 1261.12.122.7
01 .2085 .0001 .339030 .27 .0 .10 .1 . Assinatura: 05/01/2018 . Signatários: 
pela contratada HEvErToN HENriQuE CArDoSo DE SouZA, 
pela contratante roBErTo JAiro TorrES .
Diretor em Exercício – roberto Jairo Torres

3 cm -08 1047807 - 1
A Caixa Escolar João da Silva Quadros realiza Chamada Pública nº 
001/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril 
de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 30/01/2018, às 
10h00, na EE de são Sebastião do Sacramento, localizada na rua Padre 
Francisco de Carvalho n° 95 – São Sebastião do Sacramento – CEP 
36908-000 – Telefone (03333781079, e-mail:escola .75353@educacao .
mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet:http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar João da Silva Quadros realiza Chamada Pública nº 
002/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril 
de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 30/01/2018, às 
10h00, na EE de são Sebastião do Sacramento, localizada na rua Padre 
Francisco de Carvalho n° 95 – São Sebastião do Sacramento – CEP 
36908-000 – Telefone (03333781079, e-mail:escola .75353@educacao .
mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet:http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar João da Silva Quadros torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 30/01/2018, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
de São Sebastião do Sacramento, localizada na rua Padre Francisco 
de Carvalho n° 95 – São Sebastião do Sacramento – CEP 36 .908-000 
– Telefone (033 33791079), e-mail: escola .75353@educacao .mg .gov .
braté o dia 29/01/2018, às 16h00 .

7 cm -08 1047893 - 1
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar .
A Caixa Escolar Padre Leonardo Hendriks realiza Chamada Pública 
nº 001/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar 
a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, 
alterada pela resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 31/01/2018, às 09h00, na EE ANA LAurA PErEirA, 
localizada na rua: Jose Dias Chaves Sobrinho, n°:505, Bairro: Piedade, 
Cidade: itajubá - MG, CEP: 37 .504-592, Telefone (35) 3623 .2293, 
e-mail: escola .55298@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – Contrapar-
tida Estadual
A Caixa Escolar PADrE LEoNArDo HENDriKS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/01/2018 (25 
de janeiro 2018), às 11:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Moda-
lidade CoNviTE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE ANA LAurA PErEirA, 
localizada na ruA JoSÉ DiAS CHAvES SoBriNHo n° 505 – 
BAirro PiEDADE – iTAJuBá/MG – CEP 37 .504-592 – Telefone 
(035) 3623-2293, e-mail: escola .55298@educacao .mg .gov .br . até o dia 
25/01/2018 às 10 horas .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Major Lisboa da Cunha realiza Chamada Pública 
nº 001/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar 
a documentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, 
alterada pela resolução FNDE n° 04/2015, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 30/01/18, às 13h30, na EE Major Lisboa da Cunha, 
localizada na rua: isaltina Goulart, S/N – Bairro: Centro – Cidade: 
Wenceslau Braz/MG – CEP: 37 .512-000 – Telefone (35) 3626-1128, 
e-mail: escola.56812.financeiro@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Professor Helcias rocha torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 23/01/2018, às 16:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Antônio Eufrásio de Toledo, localizada na rua: Silviano Brandão, n° 
350 – Bairro: centro – Cidade: Paraisópolis/MG - CEP 37660-000 – 
Telefone (35) 3651-1475, e-mail: escola .56006@educacao .mg .gov .br 
até o dia 23/01/2018, às 12hs .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Professor Helcias rocha torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 23/01/2018, às 16:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Antônio Eufrásio de Toledo, localizada na rua: Silviano Brandão, n° 
350 – Bairro: centro – Cidade: Paraisópolis/MG - CEP 37660-000 – 
Telefone (35) 3651-1475, e-mail: escola .56006@educacao .mg .gov .br 
até o dia 23/01/2018, às 12hs .

14 cm -08 1048078 - 1
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, realiza Cha-
mada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista na resolução CD/FNDE n º 
26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 07/02/2018, às 
9:00 horas, na E . E . Nossa Senhora da Penha, localizada na rua dos 
Estudantes, n° 351 – Passos/MG – CEP 37903-010 – Telefone (0xx35) 
3521-6256, e-mail: escola .115568@educacao .mg .gov .br . os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

3 cm -08 1048110 - 1

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar osvaldo Soares da Silva torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 23/01/2018 às 13:00 
horas, Processo Licitatório nº 01/2018, Modalidade convites para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Dona Guidinha, localizada na Praça da Matriz, S/n°, Desembargador 
otoni - CEP: 39 .113-000, Telefone: (038) 3532-2095, Município: Dia-
mantina – MG, e-mail: escola .23884@educacao .mg .gov .br até o dia 
19/01/2018 às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar Mestre Joao Silvério realiza Chamada Pública nº 
01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de venda até o dia 05/02/2018, ás 17: 00, na EE Mestre 
Joao Silvério, localizado na rua São Paulo, nº 212, CEP: 39 .670-000, 
Telefone: (038) 3521-1459, Município: itamarandiba – MG, e-mail: 
escola .24228@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar Mestre Joao Silvério torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/01/2018 às 13:00 horas, 
Processo Licitatório nº 01/2018, Modalidade Tomada De Preços para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Mestre João Silvério, localizada na rua São Paulo, n° 212, CEP: 
39 .670-000, - Telefone: (038) 3521-1459, Município: itamarandiba – 
MG, e-mail: escola .24228@educacao .mg .gov .br até o dia 25/01/2018 
às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA
A Caixa Escolar Mestre João Silvério torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/01/2018 às 14:00 horas, 
Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Tomada De Preços para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida Esta-
dual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Mestre Joao Silvério, localizada na rua São Paulo, 
n° 212, CEP: 39 .670-000 – Telefone: (038) 3521-1459, Município: ita-
marandiba - MG, e-mail: escola .24228@educacao .mg .gov .br até o dia 
25/01/2018 às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar Mestre Joao Silvério torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/01/2018 às 15:00 horas, 
Processo Licitatório nº 03/2018, Modalidade Tomada De Preços para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Mestre João Silvério, localizada na rua São Paulo, n° 212, CEP: 
39 .670-000, Telefone: (038) 3521-1459, Município: itamarandiba - 
MG, e-mail: escola .24228@educacao .mg .gov .br até o dia 25/01/2018 
às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar São José torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 15/02/2018 às 14:00 horas, Processo 
Licitatório nº 01/2018, Modalidade Tomada de preços para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Coronel Coimbra, localizada na rua Salvador Andrelino ribeiro, n° 
179, Centro, CEP: 39 .665-000, Telefone: (038) 3526-1163, Município: 
Carbonita - MG, e-mail: escola .23353@educacao .mg .gov .br até o dia 
09/02/2018 às 16:00 h .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar Professora izabel Motta realiza Chamada Pública nº 
01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 08/02/2018, ás 09:00 horas na 
EE Professora izabel Motta localizada na rua Elvira ramos Couto, n° 
319, bairro: Bom Jesus, municipio: Diamantina – MG, e-mail: esco-
la .23825@educacao .mg .gov .br, telefone: (033) 3531-3975 . os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – AGriCuL-
TurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar inimá Andrade realiza Chamada Pública nº 01/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documentação 
prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 07/02/2018, às 17:00 hs, na EE Presidente 
Costa e Silva, localizado na rua Manoel Cristianismo, nº 290 – Cen-
tro, CEP: 39 .650-000 – Telefone: (033) 3764-1129, Município: Minas 
Novas – MG, e-mail: escola .24457@educacao .mg .gov .br . os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar inimá Andrade torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/02/2018 às 10:00 horas, Pro-
cesso Licitatório nº 01/2018, Modalidade Tomada de Preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Presidente Costa e Silva, localizado na rua Manoel Cristianismo, nº 
290 – Centro, CEP: 39 .650-000 – Telefone: (033) 3764-1129, Muni-
cípio: Minas Novas – MG, e-mail: escola .24457@educacao .mg .gov .br 
até o dia 07/02/2018 às 16:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA
A Caixa Escolar inimá Andrade torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/02/2018 às 10:00 horas, Pro-
cesso Licitatório nº 02/2018, Modalidade Tomada de Preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida Estadual . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Presidente Costa e Silva, localizado na rua Manoel Cris-
tianismo, nº 290 – Centro – CEP: 39 .650-000, Telefone: (033) 3764-
1129, Município: Minas Novas – MG, e-mail: escola .24457@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 07/02/2018 às 16:00 h .

25 cm -08 1047991 - 1
 Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE . A 
Caixa Escolar “Hermenegildo vilaça” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 22/01/2018, às 14h00min, 
Processo Licitatório nº 01/2018, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Hermene-
gildo vilaça, localizada na Avenida onofre Pinto Lara n° 40 – Centro 
– CEP 35 .536 .000 – Piracema/MG – Telefone (37) 3334-1133, e-mail: 
escola .35386@educacao .mg .gov .br, até o dia 22/01/2018, às 14h00 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE . A 
Caixa Escolar Jose Maria Teixeira Botelho torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/01/2018, às 11:30 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade CoNviTE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE Chico rezende, localizada na rua Samuel Bernardes, n° 150 
– Lagoa da Prata – CEP 35 .590 .000 – Telefone (0xx37) 3261-4111, 
e-mail: escola .34045@educacao .mg .gov .br, até o dia 15/01/2018, às 
12 h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE . A 
Caixa Escolar Dona Diva de oliveira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 19/01/2018, às 14h, Processo 
licitatório nº . 001/2018, Modalidade Convite, para aquisição de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do Edital Nº 001/2018 
completo na sede da E . E . Dona Diva de oliveira, localizada na rua 
Campina verde, nº 109, Bairro São José, Divinópolis - MG, CEP: 
35 .501-236 – Telefone (xx37) 3214-3155, e-mail: escola .33162@edu-
cacao .mg .gov .br, até o dia 18/01/2018, das 07h30min ás 16h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar Halim Souki realiza Chamada Pública nº 01/2018 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os 
Grupos Formais e informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterado pela reso-
lução CD/FNDE nº 4/15, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
02/02/2018, às 08:00h na EE Halim Souki localizada na Av . Amazo-
nas n° 118 – Bairro Catalão – Divinópolis/MG – CEP 35501-343 – 
Telefone (37) 3212-1423, e-mail: escola .33189@educacao .mg .gov .br . 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A 
Caixa Escolar Coronel Américo Augusto de oliveira realiza Chamada 
Pública nº 01/2018 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 apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 29/01/2018, às 13:00, na 
EE Coronel Américo Augusto de oliveira, localizada na Praça raul 
Leite, n° 100 – Centro – CEP 35 .537-000 – Telefone (37) 3335-1267, 
e-mail: escola .35190@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br/ .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE . A 
Caixa Escolar Coronel Américo Augusto de oliveira torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/01/2018, às 
14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2018, 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 . Coronel Américo Augusto de oliveira, localizada na Praça raul 
Leite, 100, Centro, CEP 35 .537-000, Telefone (37) 3335-1267, e-mail: 
escola .35190@educacao .mg .gov .br, até o dia 19/01/2018, às 18:00 .

14 cm -08 1047993 - 1

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA
A Caixa Escolar Maria Ferreira torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 26/01/2018 às 09:00 h, Processo 
Licitatório nº 09/2017 Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos da Contrapartida Estadual . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr . 
Antônio Tolentino, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, s/n – 
vila Deputado Augusto Clementino, CEP: 39 .152-000, Telefone: (038) 
3541-3032, Município: Serro – MG, e-mail: escola .24961@educacao .
mg .gov .br até o dia 25/01/2018 às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
A Caixa Escolar Maria Ferreira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26/01/2018 às 09:00 h, Pro-
cesso Licitatório nº 08/2017 Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr . 
Antônio Tolentino localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, s/n – 
vila Deputado Augusto Clementino - CEP: 39 .152-000, Telefone: (38) 
3541-3032, Município: Serro – MG, e-mail: escola.24091_@educacao.
mg .gov .br até o dia 25/01/2018 às 17:00 h .
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALi-
MENTÍCioS – PNAE
 ACaixa Escolar Professora Julia Kubitschektorna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia12/01/2018às 
09:00horas, Processo Licitatório nº05/2017, Modalidade Tomada de 
Preço para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Professora Julia Kubitschek, localizada na rua Jogo da 
Bola, n° 120 - Centro - CEP: 39 .100-000, Telefone: (038) 3531-1386, 
Município: Diamantina - MG, e-mail:escola .23833@educacao .mg .gov .
braté o dia 11/01/2018 às 13:00 h .

7 cm -08 1047987 - 1
SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo / DGCC

Retifica-se o extrato do Quarto Aditivo nº 62.1.3.0082/2017 ao Convênio 
n .º 62 .1 .3 .0060/2014 publicado em 28/12/2017 . onde se lê: Extrato do 
Quarto Aditivo nº 62 .1 .3 .0082/2017 ao Convênio n .º 62 .1 .3 .0060/2014, 
leia-se: Extrato do Quarto Aditivo nº 62 .1 .3 .0081/2017 ao Convênio 
n .º 62 .1 .3 .0060/2014 .

2 cm -08 1048175 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

 PMMG – 11º BPM x Anderson raniere Ferreira Guedes LTDA– ME . 
Contrato: 9178108/2018 . objeto: contratação de empresa para aquisi-
ção de materiais para uso em informática para atender necessidade do 
11º BPM, 62º BPM e 21ª CiA PM iND, com fornecimento parcelado, 
de acordo com a demanda e disponibilidade de crédito para o ano de 
2018 . vigência: a partir de sua publicação até 31/12/2018 . valor Glo-
bal: r$ 113 .900,00 .

2 cm -08 1047847 - 1
PMMG – 7º BPM x Prefeitura Municipal de Luz/MG; Convênio nº 
01/2018; objeto: Cooperação mútua visando aperfeiçoar o policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem pública no município de Luz/MG . 
vigência: 09/01/2018 a 31/12/2018 . 

1 cm -08 1047774 - 1
 PMMG – 6ªrPM/ 16ª Cia PM ind x GF Auto Atacado Ltda . Convênio 
03/2018 . objeto: Cooperação mútua . vigência até 31/12/2018 . valor 
r$ 83 .194,20

1 cm -08 1047820 - 1
 PMMG-47º BPM . o Comandante do 47º BPM torna público que fará 
alienação não-onerosa de semoventes caninos da carga patrimonial da 
Polícia Militar de Minas Gerais considerados inaptos para serviço poli-
cial militar, nos termos do art . 50, §3º, da resolução nº 4 .491/2016 . 
Íntegra em https://www .policiamilitar .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .
action

2 cm -08 1048135 - 1

inStituto de previdência doS 
ServidoreS militareS

 Extrato do Contrato nº 9178110/2017 de Fornecimento, firmado entre 
o iPSM e o fornecedor 02 .587 .480/0003-26 - PEDrA GrANDE 
TrANSPorTES E CoMErCio DE LTDA -EPP, Processo de com-
pra nº 2121022 000041/2017, Pregão eletrônico . objeto: Fornecimento 
de água mineral sem gás e com gás, e entrega parcelada, bem como o 
fornecimento em regime de comodato de 60 garrafões de 20 litros e 30 
bebedouros elétricos e a compra de 20 garrafões (vasilhame) em poli-
carbonato de 20 litros . valor total: r$ 36 .389,20 . vigência: 12 meses, 
de 01/01/2018 a 31/12/2018 . Dotações orçamentárias nº: 2121 .09 .12
2 .701 .2002 .0001 .339030 .30 .0 .49 .1; 2121 .09 .122 .701 .2002 .0001 .3390
30 .08 .0 .49 .1 . Assinatura: 29/12/2017 . Signatários: pela contratada Sr . 
rogério Silva reis, pela contratante itamar de Almeida Sá, Cel . PM 
Qor .

3 cm -08 1048158 - 1

corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– 1ª Cia ind BM – resumo de minuta do 1º Termo aditivo do Con-
vênio de Cooperação Mútua nº 19/17 que celebram entre si o Estado 
de Minas Gerais, por intermédio do CBMMG e o município de Piu-
mhi/MG . vigência: a partir da data de sua assinatura . Poços de Caldas, 
29Dez17 . Edirlei viana da Silva BM - ord . de Desp .

1 cm -08 1048169 - 1


