
 
 

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5135/2020 
 

O MUNICIPIO DE FUNDÃO - ES, vem tornar público o RESULTADO, devidamente 
HOMOLOGADO em 26/04/2021, da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, que tem 
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e 
de empreendedores familiares rurais ou suas organizações para atender as 
necessidades de alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades 
escolares da rede municipal de ensino, com base na Resolução de nº 26, de 
17 de junho de 2013, Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/ FNDE 
Nº 04/2015, na qual a ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES 
DE FUNDÃO-FUNDAMEL foi considerada vencedora e classificada em primeiro 
lugar, no tocante aos itens 01 (abacate), 07 (banana da terra), 08 (banana prata), 
11 (biscoito caseiro), 19 (colorau), 23 (laranja lima), 25 (mel de abelha), 26 
(mexerica), 27 (pão caseiro), 28 (pão integral), correspondendo ao valor global de 
R$ 125.180,60 (Cento e vinte e cinco mil e cento e oitenta reais e sessenta 
centavos). Já a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO foi 
considerada vencedora e classificada em primeiro lugar, no tocante aos itens 02 
(abobrinha), 03 (acelga fresca), 06 (alface crespa), 09 (batata inglesa), 10 
(beterraba), 13 (café em pó), 14 (cebola), 15 (cebolinha), 16 (cenoura), 17 (chuchu), 
20 (couve), 22 (inhame), 24 (maracujá), 29 (pepino), 30 (repolho branco), 31 (salsa), 
32 (tomate), 33 (vagem), correspondendo ao valor global de R$ 97.155,00 (Noventa 
e sete mil e cento e cinquenta e cinco reais). Com relação à COOPERATIVA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA – CAFC foi considerada vencedora e 
classificada em primeiro lugar, no tocante aos itens 04 (Agrião), 05 (aipim), 12 
(biscoito caseiro salgado), 18 (coentro) e 21 (goiaba), correspondendo ao valor 
global de R$ 27.292,30 (Vinte e sete mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta 
centavos). 
 
Fundão - ES, 04 de maio de 2021. 
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