
Esclarecimentos Chamada Pública – Agricultura Familiar 

 

1 - ENVELOPE Nº01-DA HABILITAÇÃO 

O número do lote do município diverge quando agrupado por Região. Ex.: Aracruz-

Lote 08 na relação de município atendidos. Quando apresentado no lote na Região 

METRÓPOLE EXPANDIDA NORTE 02 o número referente ao Município passa a 

ser 09; 

R: O número do lote (município) a compor o projeto deve ser observado a ordem 

constante no item 6.2, bem como descrito no planejamento Anexo II. 

Para melhor exposição, o Anexo IX foi idealizado exclusivamente para composição do 

valor por microrregião. 

 

2- ITEM 7.1: 

Letra a) "O projeto de venda assinado pelo seu representante legal (anexo I) no 

Edital a minuta modelo e o Anexo IV; 

Letra j) "controle de vendas por produtor....... conforme anexo X. No Edital o item 

refere-se ao anexo V. 

Quanto ao item 7 – Dos Documentos de Habilitação: 

Onde se lê: a) Projeto de venda assinado pelo seu representante legal (Anexo I) 

acompanhado da consolidação de proposta de venda por cooperativa/associação; 

Leia-se: a) Projeto de venda assinado pelo seu representante legal (Anexo IV) 

acompanhado da consolidação de proposta de venda por cooperativa/associação; 

  

Onde se lê: j) Controle de venda por produtor, com toda relação de 

cooperados/associados, dos produtos que pretendem vender e o valor total, conforme 

Anexo X; 

Leia-se: j) Controle de venda por produtor, com toda relação de cooperados/associados, 

dos produtos que pretendem vender e o valor total, conforme Anexo V; 

 

 

3- Podemos colocar todos os municípios em apenas um projeto de venda apenas 

diferenciando quando os valores forem diferentes? Ex.: Aracruz, João Neiva, 

Fundão e Ibiraçu pertencem a uma mesma região e lotes agrupados pelo mesmo 

preço. Já Linhares está em outra Região, porém quero colocar ele no mesmo projeto. 



A apresentação do projeto de venda deve ser realizada por LOTE e não por microrregião 

sob pena de desclassificação, deste modo, se houver interesse em 10 lotes (municípios) 

deverão ser entregues nesta SEDU 10 projetos de venda. 

 

4 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome do Representante: Sr. Vitor Amorim de Angelo 

E-mail: secretario@sedu.es.gov.br 

CPF: 053.603.057-03 

 

 


