
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016 

O Conselho EEEF Cônego Bernardo, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Rua José Peregrino de Araújo nº 129, centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB, inscrita 

no CNPJ sob nº 01362846/0001-34, representada neste ato pelo (a) Presidente (a), o 

(a) Senhor (a) VALÉRIA MURIELLY FERREIRA FRADE LEITE, no uso de suas 

prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 

38, de 16/07/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que está 

realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/ PNAE, EEEF “Cônego Bernardo” durante o período de 01/03 a 

01 de Dezembro de 2016, informamos que o Edital encontra-se a disposição aos 

interessados no período de 18/02 a 28/02/2016, sendo a abertura no dia 22/02/2016e 

o fechamento no dia 12/03/2016. Os trabalhos licitatórios, correspondente a este Edital 

verificam-se de acordo com o quadro item (1), para isso o produtor deve apresentar 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar e habilitação dos fornecedores conforme composição abaixo. 

 

1. Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão 

entregar ao (Conselho Escolar) os documentos prescritos nos 2º e 3º, do art. 22 da 

Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009. 

AÇÕES DATA HORA 

Apresentação dos documentos de 

Habilitação e projetos de venda 

 

29/03/2016 

 

08hs00min 

Apresentação das amostras 22/02/2016 10hs00min 

Resultado Final 12/03/2016 16hs00min 

 

1.1. Os grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP principal, ou extrato da DAP, 

de cada Agricultor Familiar participante; 

c) Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e 

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
CÔNEGO BERNARDO 

                          

 

 








