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CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO  

 

Aos 13 de Abril de 2021, às 09 h na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Maria Arlinda nº 59 – 

Centro, Tenente Ananias/RN, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o Secretário 

Municipal de Educação, abertura e julgamento da licitação em Epigrafe, que tem por Aquisição de 

produtos da Agricultura Familiar para o exercício de 2021, em cumprimento do estabelecido pela Lei 

11.947/2009 e Resoluções do FNDE. Conforme Edital de Chamada Publica, de conformidade com as 

especificações e condições descritas no Termo de Referencia, conforme especificações contidas nos 

anexos deste Edital. Pontualmente às 9 h a equipe abriu os trabalhos para classificação e julgamento das 

propostas recebidas até o dia 12 de abril de 2021 (conforme estabelecido em edital) com habilitação e 

propostas dos grupos formais/informais e/ou agricultores familiares individuais, constatou-se que até a 

data designada no edital houve comparecimento da COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - COOAFARN,de CNPJ 19.776.912/0001-

88, representado pela senhora Fatima de Lima Torres, a qual  apresentou documentos de habilitação e 

projeto de venda compatível com a Chamada Publica 001/2021 no valor de R$ R$ 238.540,06 (duzentos e 

trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e seis centavos)  como também o produtor individual 

CARLOS ANDRÉ DE ANDRADE de CPF 075.782.924- 47 residente e domiciliado no sitio jatobá, zona 

rural do município de Alexandria/RN, o qual  apresentou documentos de habilitação e projeto de venda 

compatível com a Chamada Publica 001/2021 no valor de R$ 7.280,00 (sete mil, duzentos e oitenta reais). 

Por fim, informa que o resultado referente aos dois interessados passará para fase de contratos, tendo sua 

publicação realizada será no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, Diário da FEMURN e jornal de 

circulação, além do site da Prefeitura Municipal de Tenente Ananias http://tenenteananias.rn.gov.br/. Sem 

mais a tratar deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por 

todos 
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