
 28 – quinta-feira, 27 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .
A Caixa Escolar “SÃo JoÃo BATISTA” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório no 03/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos verba Estadual . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE São João Batista, localizada na Avenida José Silveira, nº 100 , Cen-
tro, Distrito de Morro do Ferro município: oliveira – CEP: 35 .540-000, 
telefone: (37) – 3332-6004 e e-mail: escola.203408@educacao.mg.gov.
br até o dia 08/06/2021, às 09: horas e 30 minutos .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Patronato Bom Pastor torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/06/2021, às 13:30, 
Processo licitatório nº 001/2021, 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 Patronato 
Bom Pastor, localizada na rua Itutinga, n°620, bairro Bom Pastor , 
município: Divinópolis – CEP:35.500-187, telefone:(037) 3221-0150 
e-mail: escola.33294@educacao.mg.gov.br até o dia 03/06/2021, às 
11:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Patronato Bom Pastor torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/06/2021, às 14:00, 
Processo licitatório nº 002/2021, 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 Patronato 
Bom Pastor, localizada na rua Itutinga, n°620, bairro Bom Pastor , 
município: Divinópolis – CEP:35.500-187, telefone:(037) 3221-0150 
e-mail: escola.33294@educacao.mg.gov.br até o dia 03/06/2021, às 
11:00 horas .

90 cm -25 1485848 - 1

SrE MANHuAÇu
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS
CoNTrAPArTIDA ESTADo

A CAIxA ESCoLAr MoNSENHor JoSÉ PAuLo ArAÚJo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
08/06/2021, às 14:00 horas, Processo Licitatório nº 02/2021, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios, com recursos 
da Contrapartida para Beneficiar Alunos da Rede Estadual de Ensino 
com Alimentação Escolar . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Jovelino da Terra Pereira, loca-
lizada no Córrego vargem Grande, Zona rural, município de Simoné-
sia-MG, CEP 36.930-000 – Telefone (33) 98436-9610, e-mail: esco-
la.75876@educacao.mg.gov.br, até o dia 08/06/2021, às 13:45 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL .

A CAIxA ESCoLAr DA ESCoLA ESTADuAL SALIME NACIF 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 02 de junho de 2021, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 
03/2021, Modalidade carta convite para aquisição de gêneros alimentí-
cios com recursos do Contrapartida Estadual . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE SALIME 
NACIF, localizada na rua Professora regina Lutfalla n° 83 – Bairro 
Santa Luzia – CEP 36.906-024 – Telefone (0XX33) 3331-1054, e-mail: 
escola.75221@educacao.mg.gov.br, até o dia 01/06/2021, às 18h00.

ErrATA - ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS FoNTE 36 - PNAE

A Caixa Escolar João Ambrósio ribeiro, pelo presente instrumento 
vem retificar o número do processo licitatório Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE, publicado 
no dia 22/05/2021 às fls. 42. Onde se lê: “Processo Licitatório 01/2021” 
, leia-se: “Processo Licitatório 02/2021” .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A CAIxA ESCoLAr MoNSENHor JoSÉ PAuLo ArAÚJo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
08/06/2021, às 13:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2021, Modali-
dade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios, com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Jovelino da Terra Pereira, localizada no Cór-
rego vargem Grande, Zona rural, município de Simonésia-MG, CEP 
36.930-000 – Telefone (33) 98436-9610, e-mail: escola.75876@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 08/06/2021, às 12:45 horas .
A Caixa Escolar Dr . Eloy Werner torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 10:00 horas, 
Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual Dr . Eloy Werner, localizada na rua da Matriz n° 155 – realeza 
– CEP 36.909.300 – Telefone (33) 33331106 – e-mail: escola.75329@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 17:00 horas .
A Caixa Escolar Dr . Eloy Werner torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 10:00 horas, 
Processo 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 Escola Esta-
dual Dr . Eloy Werner, localizada na rua da Matriz n° 155 – realeza 
– CEP 36.909.300 – Telefone (33) 33331106 – e-mail: escola.75329@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/06/2021, às 17:00 horas .

13 cm -26 1486347 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Jairo Domingues Siqueira realizará Chamada Pública 
nº 03/2021 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, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 18/06/2021 às 08:00 horas, por 
e-mail, no endereço escola.137529@educacao.mg.gov.br. Os quantita-
tivos 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 Jairo Domingues Siqueira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 09:30 
horas, Processo licitatório nº 005/2021, 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 
Escola Estadual Eduardo Senedese, localizada na rua Sebastião Bueno 
de rezende n° 316 Jardim Santo Antônio II – Juruaia – MG - CEP 
37805-000 – Telefone (035) 3553 1406, e-mail: escola.137529@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 08/06/2021, às 09h00min .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Ary Pimenta Bugelli realizará Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais, Informais, deverão encaminhar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução FNDE n .º 26/2013, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 15/06/21, às 7h 45, exclusiva-
mente por email, no endereço: escola.240800@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 Escolarda Escola Estadual Dr . Farid Silva,torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia17/06/2021, 
às9hs,Chamada Pública Unificadanº 02/2021,para aquisição de gêneros 
alimentíciosperecíveisda Agricultura Familiarcom recursos do PNAEe 
da Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E . E .Dr . Farid Silva, loca-
lizada na Avenida Saturnalia Tupiniquim, n°50- Bairro:Novo Hori-
zonte- Cidade:Pratápolis- CEP37970-000- Telefone (35)3533-1296, 
e-mail:escola.137707@educacao.mg.gov.braté o dia16/06/2021, 
às9hs .

 ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr . André Cortez Granero realiza Chamada Pública 
nº 002/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os Grupos Formais, Informais e Fornecedores Indi-
viduais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 16/06/2021, às 14h, ExCLuSIvAMENTE Por E-MAIL, no ende-
reço escola.137324@educacao.mg.gov.br Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Comendadora Ana Cândida de Figueiredo, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 
de Junho de 2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Item, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Comendadora Ana Cândida de Figuei-
redo, localizada na praça Bireno Marcolini, n°274, Bairro vila For-
mosa, Município de São Sebastiao do Paraíso, MG, CEP 37 .950-000 
– Telefone (35)-3531-3350, e-mail: escola.137910@educacao.mg.gov.
br . até o dia 07/06/2021, às 17:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Comendadora Ana Cândida de Figueiredo, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 
de Junho de 2021, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 04/2021, Item, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Comendadora Ana Cândida de Figuei-
redo, localizada na praça Bireno Marcolini, n°274, Bairro vila For-
mosa, Município de São Sebastiao do Paraíso, MG, CEP 37 .950-000 
– Telefone (35)-3531-3350, e-mail: escola.137910@educacao.mg.gov.
br . até o dia 07/06/2021, às 17:00h .
 .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Pio xII realizará Chamada Pública nº 02/2021, 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 FNDE nº 26/2013, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 16/06/2021, às 09 horas, exclusivamente por 
e-mail, no endereço escola.137341@educacao.mg.gov.br . Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet 
http://www .portaldaagriculturafmiliar .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Pio xII torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 14/06/2021, às 09horas, Processo 
Licitatório nº 02/2021, 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 de Ibiraci, loca-
lizada rua Waldomiro Magalhães, n° 02 – Alto da Boa vista – CEP 
37.990-000 – Telefone (035) 3544-1203, e-mail: escola.137341@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 11/06/2021, às 16h00min .

 ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Alice Autran Dourado realizará Chamada Pública nº 
03/2021 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 FNDE nº 26/2013, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 16/06/2021 às 08 horas, por e-mail, 
no endereço escola.137073@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 Alice Autran Dourado torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de junho de 2021, 
às 08:30 horas, processo licitatório nº 03/2021 na modalidade (convite) 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE por 
videoconferência . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Alice Autran Dourado, localizada 
na rua João Minchillo nº 40 – Centro – CEP 37810-000 – Telefone 
(035)3555-1665, e-mail: escola.137073@educacao.mg.gov.br até o dia 
11/06/2021 às 08:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR(KIT)

A Caixa Escolar Dr Noraldino Lima realizará Chamada Pública nº 
003/2021 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, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 16/06/2021 às 13:00 horas, por 
email, no endereço escola.137359@educacao.mg.gov.br. Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR(KIT)

A Caixa Escolar Dr Noraldino Lima realizará Chamada Pública nº 
004/2021 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, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 16/05/2021 às 13:00 horas, por 
email, no endereço escola.137359@educacao.mg.gov.br. Os quantita-
tivos 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 Sebastiana Souza Simão torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 09/06/2021, às 10:30 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos dos termos de compromisso: 
947057/2021 e 950586/2021 . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE Profª . Maria Leonor Nas-
ser, localizada na rua Pe . Santo Marini n° 220 – Jacuí – CEP 37 .965-
000 – Telefone (035) 35931296, e-mail: escola.137502@educacao.
mg .gov .br . até o dia 09/06/2021, às 10 horas

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Sebastiana Souza Simão realizará Chamada Pública nº 
02/2021 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 n º 2613 para habilitação 
e projeto de venda até o dia 17 de Junho de 2021 às 10:00 horas exclusi-
vamente por e-mail no endereço escola.137502@educacao.mg.gov.br. 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

39 cm -26 1485869 - 1

 ExTrATo DE EDITAIS DE LICITAÇÃo AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS rECurSo 

FEDErAL E rECurSo ESTADuAL 
A Caixa Escolar Dr . Geraldo Parreiras realiza Edital de Licitação nº 
001/2021, Termo de Compromisso 946696/2021 – Federal e Edital de 
Licitação nº 002/2021 Termo Compromisso 950225/2021 - Estadual, 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar . os 
fornecedores deverão apresentar a documentação prevista no Edital - 
artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013 - para habilitação até o dia 
08/06/2021, às 11:00 h, na E . E . Dr . Geraldo Parreiras localizada na Av . 
Aeroporto - s/nº, Bairro: vila Tanque, Cidade: João Monlevade - MG, 
CEP: 35.930-004 Telefone (031) 3852-3066, e-mail: escola.103573@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na escola. Solicitar através do e-mail: escola.103527@edu-
cacao .mg .gov .br

4 cm -26 1485940 - 1

SrE - JuIZ DE ForA
ExTrATo DE EDITAL PArA oBrAS

A Caixa Escolar Governador Juscelino Kubitschek torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/06/2021, às 
09h, Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite, para con-
tratação de pessoa jurídica para execução de obras de reforma e/ou 
ampliação da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EEGovernador Juscelino Kubitschek, localizada na rua: Zélia 
Lima Guedes, nº S/N, Bairro: Santa Luzia, Cidade: Juiz de Fora – MG, 
CEP: 36.030-110, Telefone: (32) 3234-5072, e-mail: escola.68411@
educacao .mg .gov .br, até o dia 24/06/2021, às 12h .

3 cm -26 1486412 - 1

DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS
 ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo

 Extrato do Termo de Doação – Processo SEI nº 1260 .01 .0016134/2021-88 . 
Assinatura: 26/05/2021 . Partes: EMG/Secretaria de Estado de Educa-
ção e Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda . objeto: 
Doação da implementação do método Joy of Moving nas atividades 
pedagógicas de anos iniciais do Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano, por 
meio da formação em meio virtual de professores da circunscrição das 
Superintendências regionais de Ensino - SrEs Ituiutaba, Juiz de Fora, 
Metropolitana A, Teófilo Otoni, Ouro Preto e Ubá, até a data de 31 
de dezembro de 2021. As seis (6) SREs foram selecionados com base 
em estudos realizados pela Secretaria de Estado de Educação que bus-
cavam identificar as localidades nas quais os estudantes necessitavam 

de ações pedagógicas específicas de intervenção para potencializar o 
seu aprendizado nas diferentes áreas do conhecimento  , sem ônus e sem 
encargos à Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo . vigência: Até 31 de dezembro de 2021 a partir da data 
de sua publicação . Assinantes: Izabella Cavalcante Martins, renato de 
Godoy Del Picchia Zanoni e Flávia da Silva Mendonça .

 ExTrAToS DE CoNvÊNIoS
 Extrato do CoNvÊNIo nº 1261000010/2021 . Partícipes: SECrETA-
rIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo e ASSoCIAÇÃo DA ESCoLA 
FAMÍLIA AGrÍCoLA DE CArAI, CATuJI E ITAIPE E LADAINHA . 
objeto: Mútua cooperação entre as partes para viabilizar o cômputo 
das matrículas de alunos na Escola Família Agrícola de Caraí Catuji 
Itaipé e Ladainha, para fins de distribuição dos recursos que compõem 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), com a respec-
tiva transferência dos recursos à Associação mantenedora da referida 
Escola, recursos esses que deverão ser obrigatoriamente destinados à 
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, consoante o dis-
posto no art . 70, da Lei Federal nº 9 .394/1996, e no Plano de Trabalho 
parte integrante do processo . valor do repasse: r$ 292 .093,65 . valor 
da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1261 12 
368 112 4326 0001 3350 43 01 0 23 1 . Assinatura: 25/05/2021 . vigên-
cia: 1826 dias .

 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0019095/2021-69 . Assinatura: 24/03/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Descoberto . 
objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vis-
tas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até 
o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em 
ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNICÍPIo, bem 
como a adjunção por parte do ESTADo/SECrETArIA de servidor 
pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista 
em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remuneração 
de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo 
de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos 
processos das diversas parcerias ESTADo/ MuNICÍPIo para a melho-
ria da educação na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Marcos 
de Aráujo Lima .

 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0022298/2021-15 . Assinatura: 24/05/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Itutinga . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até o Ensino 
Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em ações nas 
redes estadual e municipal de ensino no MuNICÍPIo, bem como a 
adjunção por parte do ESTADo/SECrETArIA de servidor pertencente 
à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação 
Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de servidores 
do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo de diretor 
de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos processos das 
diversas parcerias ESTADo/ MuNICÍPIo para a melhoria da educa-
ção na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria e rodineli Antônio 
do Nascimento .

 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0019225/2021-51 . Assinatura: 24/05/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Alto rio Doce . 
objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vis-
tas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até 
o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em 
ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNICÍPIo, bem 
como a adjunção por parte do ESTADo/SECrETArIA de servidor 
pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista 
em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remuneração 
de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo 
de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos 
processos das diversas parcerias ESTADo/ MuNICÍPIo para a melho-
ria da educação na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria e victor 
de Paiva Lopes .

19 cm -26 1486410 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG
 CoNTrATo ADMINISTrATIvo

 Contrato Parte: NAYArA IZABEL vIANA MourA . objeto: pres-
tação de serviços de Analista universitário . vigência 25 .05 .2021 a 
24 .05 .2022 .
 Contrato Parte: DEBorA APArECIDA DA SILvA . objeto: pres-
tação de serviços de Analista universitário . vigência 25 .05 .2021 a 
24 .05 .2022 .
 Contrato Parte: THAINA DESIrEE FrANCo DoS rEIS . objeto: 
prestação de serviços de Técnico universitário . vigência 25 .05 .2021 
a 24 .05 .2022 .

3 cm -26 1486393 - 1

 ExTrATo DE INSTruMENTo JurÍDICo
 Extrato do Termo de Cessão Gratuita de uso de Bem Imóvel nº 
022/2021 . Processo SEI nº 2350 .01 .0001536/2021 - 58 . Cedente: uNI-
vErSIDADE Do ESTADo DE MINAS GErAIS - uEMG e Ces-
sionária: PrEFEITurA MuNICIPAL DE FruTAL . objeto: Cessão 
gratuita de uso de bemimóvel denominado Prédio do Bloco “F”, do 
conjunto do Condomínio Temático da unidade Acadêmica de Frutal, 
localizado na avenida Escócia, nº1000, Bairro Cidade das águas, CEP 
nº 38.202-436, Frutal, Minas Gerais. Vigência: 60 (sessenta) meses a 
partir da publicação . Assinatura: 25 .05 .21 .

3 cm -26 1485941 - 1

ESSA VACINA É TÃO IMPORTANTE

GRIPE
AGORA É HORA DE VACINAR-SE

CONTRA A
Fique atento ao calendário de 

Saiba tudo sobre a vacinação em

www.saude.mg.gov.br/gripe

IMPORTANTE:
É NECESSÁRIO

ENTRE AS VACINAS DA 

A vacinação será

 
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 3202105262210220128.
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fW_̂RbYfWY_Wg��b̂Wc_�b�̂rW�VTWnpqSTU�XnVWXZŴStTSqZTnZWXSW_uqZXVWXSW_X�tZ[\VrWunq�ZXZWpVẀT�XnV
gnpZuW]W�VXV nZẀZ�ZW¡V\VẀZ�lVW��rW¢j¢zW]Wji£WSWjj£WZpXZTSurWenXZXSWbXUnpnuqTZ¤ ZẀTSunXSpqSWRZptTSXV
�S SuWkZnTTVŴSTTZW¥STXSW]WkSlVWmVTnoVpqSdgcWe_̀¦Wzjwzi]yiirWnputTnqZWpVWe�̀¡WuV§WVWp£
j̈sxj©s©yydiiij]i©rWpSuqSWZqVWTS�TSuSpqZXZW�SlZŴ�§uStTSqªTnZWXSWYSuSp Vl nUSpqVWXZW_X�tZ[\VWkªuntZ
T̂«W�oZ§SllZWeZ ZltZp¤WgZT¤puWrW�VTqZXVTZWXZWeZTqSnTZWXSWnXSp¤XZXSWps£WgcWjzsyxxsÿjWŴ̂ d̀gcrWè¬Wps£
ixjsihhsz©w]ixWWXVTZ ZpqSWXSpVUnpZXZW����|~��rW¬STTSTVWXVWkTZunlW�pX®uqTnZWYVtSnTZWSWblnUSpqZT
aqXZrWunq�ZXZWpZWb SpnXZW¬STTSTVrWpv©©©rW§ZnTTVWkVTqVlZprẀV[VuWXSWeZlXZuW̄gcrWe_̀Wzxxi¢]©iirWnputTnqZ
pVWe�̀¡WuV§WVWp£W¢zs̈jwsxjydiiij]ïrWpSuqSWZqVWTS�TSuSpqZXVW�SlVWbXUnpnuqTZXVTWXSWgZT°S¤p±W̄ŴTs
�SpZqVWXSWcVXV²WYSlẀntt³nZẂZpVpnrW§TZunlSnTVrWtZuZXVrWpZutnXVWSUWhjsizsjyxyrWZXUnpnuqTZXVTWXS
SU�TSuZurW�VTqZXVTWXZWe�X�lZWXSW�XSp¤XZXSW�cWps£Whwszj©s¢ï]xŴ̂ d̀̀̂ WSWnputTnqVWpVWè¬dg_WuV§Wps£
hyisz¢hs̈j̈]h©WSW�SlZWbXUnpnuqTZXVTZWXSWeVpqTVlSWXSWµ�ZlnXZXSW̄ŴTZsW¬lª nZWXZŴnl ZWgSpXVp[Zr
§TZunlSnTZrWuVlqSnTZrWUZnVTrWpZutnXZWSUWh¢si©sjyx©rW§n¶lV±ZrW�VTqZXVTZWXZWe�X�lZWXSW�XSp¤XZXSW�cWps£
gcxxh©zwxŴ̂ d̀gcWSWnputTnqZWpVWè¬dg_WuV§WVWps£Wiijszẅsi¢w]zhrWXVTZ ZpqSWXSpVUnpZXVW�����~r
tSlS§TZUWVW�TSuSpqSWRSTUVrWXStVTTSpqSWXVW�TVtSuuVŴ_�Wjhwisijsiijwjz¢dhihj]̈̈ WrW·�SWTS±STªW�SlZ
lS±nulZ[\VW n±SpqSWSrWSUWSu�StnZlW�SlVWYStTSqVW_uqZX�ZlWpvW¢xswjjrWXSWhzWXSW̧ZpSnTVWXSWhijyrWtVUWu�Zu
ZlqSTZ[¹SuW�VuqSTnVTSurWZ�lntZpXV]uSWZnpXZrWpVW·�SWtV�§STrWZuWXSUZnuWpVTUZuWSu�Stº»tZuWZ�lntª SnuWZV
V§̧SqVrWZnpXZW·�SWp\VWtnqZXZuWS¼�TSuuZUSpqSs
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34 56789:97;5<=>?@>=;5A5BCD@EB

3434 FGHIJKLHGMHGNOKPKQLKGLKORHGSGTGUHTVWHGMTGXRNYKRKQLTVWHGMHGRSLHMHGZH[GH\G]ĤXQ_
QTPGT̀ X̂MTMKPGNKMT_a_XbTPGMKGTQHPGXQXbXTXPGMHGcQPXQHGdeQMTRKQLTYGfG3gGTHGhgGTQHiGNHOGRKXHGMT
\HORTVWHGKRGRKXHĜXOLeTYGMKGNOH\KPPHOKPGMTGbXObeQPbOXVWHGMTPGjeNKOXQLKQMkQbXTPGlK_XHQTXPGMK
cQPXQHGmGjlcPGnLeXeLTITiGZeXoGMKGdHOTiG]KLOHNHYXLTQTGpiGqKarYHGFLHQXiGFeOHGsOKLHGKGtIuiGTLSGTGMTLTGMK
v3GMKGMKoKRIOHGMKGwxw34GpPGPKXPGyz{GjlcPG\HOTRGPKYKbXHQTMHPGbHRGITPKGKRGKPLeMHPGOKTYXoTMHPGNKYT
jKbOKLTOXTGMKGcPLTMHGMKGcMebTVWHG|eKGIePbT̂TRGXMKQ̀rbTOGTPGYHbTYXMTMKPGQTPG|eTXPGHPGKPLeMTQLKP
QKbKPPXLT̂TRGMKGTV}KPGNKMT_a_XbTPGKPNKb~rbTPGMKGXQLKÔKQVWHGNTOTGNHLKQbXTYXoTOGHGPKeGTNOKQMXoTMH
QTPGMX\KOKQLKPGuOKTPGMHGbHQ�KbXRKQLHGGiGGPKRG�QePGKGPKRGKQbTO_HPG�GpMRXQXPLOTVWHGs�IYXbTGMXOKLTi
TeLuO|eXbTGKG\eQMTbXHQTYGMHGsHMKOGc�Kbè Ĥ4

34w4 UXPbOXRXQTVWHGMHGHIJKLH�GNOHNHPLTGMKGUHTVWHGbHQ\HORKGMKPbOXLHGQHGK̂KQLH
jcnGw��v�xxw4

w4 6789:97;5:@�9��;5�5�>���6>;5

w434 GFPGPKÔXVHPGMHTMHPGLKOWHGMeOTVWHGTLSGv3GMKGMKoKRIOHGMKGwxw3iGTGNTÒOGMTGMTLTGMK
NeIYXbTVWHGMHGK�LOTLHGMHGqKORHGMKGUHTVWH4

G

v4 6789:97;5E@=6@>=;5A5�B5�;7B=5�;5<=B<B:E;

v434 FĜTYHOGMTGNOHNHPLTGMHGPKÔXVHGMHTMHGSGl�G3�h43hzixxGy�KQLHGKG|eTOKQLTGKGbXQbHGRXYiG
bKQLHGKGbXQ|eKQLTGKGPKXPGGOKTXP{iGbHQ\HORKGMKbYTOTMHGQTGNOHNHPLTGTNOKPKQLTMTGQHGK̂KQLHGjcn
w��v�xxw4

G

�4 6789:97;5�9;=E;5A5�;5@�@69��B5�B5:@=�>�B

�434 FGPKÔXVHGPKOuGK�KbeLTMHGNKYHGUFpUFliGKRGbHQ\HORXMTMKGbHRGTGMKPbOXVWH
TNOKPKQLTMTGQTGNOHNHPLTiGK̂KQLHGjcnGQ4�Gw��v�xxwiG|eKGXQLK_OTGKPLKGXQPLOeRKQLHiGXQMKNKQMKQLKGMK
LOTQPbOXVWH4

�4w4 cRGPKGLOTLTQMHGMKGMHTVWHGMKGPKÔXVHPiGPKePGOKPeYLTMHPGPKOWHGXQbHONHOTMHPGTH
NTLOXR�QXHGMHGUF�pq�lnFiGKGMKP̀QTMHPGNTOTGePHGMHGcPLTMHGMKG]XQTPG�KOTXPGTNaPGTGPeTGK\K̀ T̂
KQLOK_T4GG

�4v4 pGNOKPLTVWHGMKGPKÔXVHPGHbHOOKOuGKRGLKOOXLaOXHGRXQKXOHiGbHRGHOXKQLTV}KPGMTGjKbOKLTOXT
MKGcPLTMHGMTGcMebTVWH4

G

h4 6789:97;5�9>�E;5A5�;5>==@E=;E;C>7>�;�@5@5>==@�B�;C>7>�;�@

h434 pGMHTVWHGMHGHIJKLHGMHGNOKPKQLKGLKORHGbHQbOK̀oTmPKGMKGRHMHGXOOKLOTLûKYGK
XOOK̂H_ûKYiGPKRG�QePiGKQbTO_HPiGbHQLOTNTÒMTPGHeGbHQLOTNOKPLTV}KP4GG

G

z4 6789:97;5:@�E;5A5�;:5�@:<@:;:

z434 FPGbePLHPGMKbHOOKQLKPGMHGPKÔXVHGMHTMHGPKOWHGTObTMHPGK�bYePX̂TRKQLKGNKYHGUFpUFl4

G

�4 56789:97;5:�E>?;5�5�;:56B��>��@:5D9=��>6B:5<@::B;>:

�434 �HGTLHGMTGMHTVWHiGHGUF�pq�lnFGTNOKPKQLTOuGLHMTGTGMHbeRKQLTVWHGYK_TY
bHRNOĤTQMHGHGTLKQMXRKQLHGMTPGbHQMXV}KPGJeO~MXbHmNKPPHTXPGXQMXPNKQPûKXPG�GYT̂OTLeOTGMKPLK
qKORH4

G

�4 6789:97;5B>E;�;5A5�;5�>�;7>�;�@
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3454 6789:;<=:=>77=>?@>7AB>?>9@>7C>BDE7=>7FE:GHE7>?@I7=>;<D<@:=:7JE9KEBD>7:
D:9<K>?@:GHE7=>7<9@>B>??>7=:7L>JB>@:B<:7=>7M?@:=E7=:7M=NJ:GHEO7JE9KEBD>7=EJND>9@E7LMP79Q
RSTTTU3SVW7XN>7<9@>YB:7E7AB>?>9@>7C>BDE7=>7FE:GHE4

7

U4 Z[\]̂][_̀aba_̀c̀d_̀ZbaefdgaZf_[fd_dg̀g̀̂gh]i_aj_̀

U454 6?7A:B@>?7@B:@:BHE7JE98=>9J<:;<=:=>7:7@E=E?7E?7=EJND>9@E?O7=:=E?7>7<9KEBD:Gk>?
XN>7;l>7KEB>D7KEB9>J<=E?m

U45454 n?7=EJND>9@E?O7=:=E?7>7<9KEBD:Gk>?7ABE=No<=E?7EN7YN:B=:=E?79E7pDq<@E
=>?@>7C>BDE7=>7FE:GHE7AE=>BHE7?>B7=<?AE9<q<;<o:=E?O7XN:9=E7J:B:J@>B<o:=E?7JEDE
Arq;<JE?O7AEB7D><E7=:7?N:7=<sN;Y:GHE7>?AE9@p9>:O7EN7AEB7D><E7=>7B>XN>B<D>9@E7>9J:D<9l:=E
t7N9<=:=>7B>?AE9?Is>;7A>;:7@N@>;:7=:7<9KEBD:GHE7?E;<J<@:=:O79E?7@>BDE?7=E7:B@47TQ7=:7u><79Q
5S4vSTO7=>7537=>79Es>DqBE7=>7Sw554

U4545454 n?7=EJND>9@E?O7=:=E?7>7<9KEBD:Gk>?7=>7XN>7@B:@:7E7<@>D7U45457AE=>BHE
?>B7J;:??<8J:=E?79E?7@>BDE?7=E?7:B@47SV7>7Sx7=:7u><75S4vSTO7=>7537=>79Es>DqBE7=>7Sw55O
?>D7AB>yNzoE7=:?7=>D:<?7l<A{@>?>?7;>Y:<?7=>7?<Y<;E7>7=>7?>YB>=E7=>7yN?|G:4

U454S4 n7Fn6Fn}79HE7~7|@N;:B7=:?7<9KEBD:Gk>?7AEB7>;>7@B:@:=:?7>�EN7:BD:o>9:=:?476
;<q>B:GHE7=>7:J>??E7t?7<9KEBD:Gk>?7=>A>9=>7=>7AB~s<:7:N@EB<o:GHE7>�AB>??:7=E7Fn�6C�}PnO
9E?7@>BDE?7>7;<D<@>?7=<?AE?@E?79:7u><75S4vSTO7=>7537=>79Es>DqBE7=>7Sw554

7

5w4 Z[\]̂][_̀d�Zf�_̀�̀db̀ ĝ[b̀_�fhb̀dg̀�fa_̂

5w454 L>BI7JE9K>B<=E7:E7Fn6Fn}7E7L>;E76D<YE7=>7�<9:?7�>B:<?O7JED7Eqy>|sE7=>7<9J>9|s:B
>7B>9Es:B7E7<9@>B>??>7=:7?EJ<>=:=>7>D7JE;:qEB:B7JED7E7M?@:=E7=>7�<9:?7�>B:<?O7D>=<:9@>7:7=E:GHE
AB>s<?@:79E7F>JB>@E7M?@:=N:;79�7xT4�557=>7SV7=>7y:9><BE7=>7Sw5U4

7

554 Z[\]̂][_̀d�Zf�_̀�if�gfi_̀�̀d_̂ �̀gd_j�ĝ g̀̀Zbae[f�b̂ d̀g̀fa�giĝ ĝ

55454 �HE7?>BHE7:=D<|=:?7ABEAE?@:?7=>7=E:GHE779:?7?>YN<9@>?7l<A{@>?>?m

5545454 6AB>?>9@:=:?7AEB7A>??E:?7�?<J:?7JE9=>9:=:?7AEB7:@E7=>7<DABEq<=:=>
:=D<9<?@B:|s:O7AEB7JB<D>7JE9@B:7:7K~7Arq;<J:7EN7JE9@B:7:76=D<9<?@B:GHE7�rq;<J:4

55454S4 6AB>?>9@:=:?7AEB7A>??E:?7yNBz=<J:?7=>J;:B:=:?7<9<=�9>:?O7?N?A>9?:?7EN
<DA>=<=:?7=>7;<J<@:B7>7JE9@B:@:B7JED7:7:=D<9<?@B:GHE7Arq;<J:O7JE9=>9:=:?7AEB7:@E7=>
<DABEq<=:=>7:=D<9<?@B:|s:7EN7JE9=>9:=:?7>D7ABEJ>??E7=>7:ANB:GHE7=>7B>?AE9?:q<;<=:=>
A>;:7ABI|J:7=>7:@E?7;>?<sE?7JE9@B:7:7:=D<9<?@B:GHE7Arq;<J:O79E?7@>BDE?7=:7u><7�>=>B:;79�
5S43x�O7=>75�7=>7:YE?@E7=>7Sw5V4

55454V4 �N:9=E7J:B:J@>B<o:=E7JE9�<@E7=>7<9@>B>??>?4

55454x4 �N:9=E7E7B>J>q<D>9@E7Y>B:B7EqB<Y:GHE7KN@NB:7=>7JE9@B:@:GHE7A:B:
KEB9>J<D>9@E7=>7q>9?O7<9?NDE?7>7A>G:?7=>7D:BJ:7>�J;N?<s:O7>7=>7?>Bs<GE?7AEB7<9>�<Y<q<;<=:=>
=>7;<J<@:GHE4

55454v4 �N:9=E7E7B>J>q<D>9@E77?>Bs<GEO7A>;:7>?A>Jz8J:7?<@N:GHE7>D7XN>7?>7>9JE9@B:O
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554S4 �E7J:?E7=>7=E:GHE7=>7?>Bs<GE?7XN>7>�<y:D7EN7?ED>9@>7AE??:D7?>B7:ABEs><@:=E?
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