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ERRATA Nº 01

ERRATA do Edital da Chamada Pública nº 09/2022, publicado no dia 06/12/2022 para aquisição

de gêneros alimen6cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 

§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/ FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e 

alteração pela Resolução nº 21 de 16 de novembro de 2021, no âmbito do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). 

Para atendimento dos alunos da atenção básica do Ifes - Campus Santa Teresa, no âmbito do

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), RESOLVE: 

01. ONDE SE LÊ: 17.19 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor

familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00

(vinte mil reais), por DAP Familiar/Ano/EnDdade Executora, e obedecerá as seguintes regras:

LEIA-SE: 17.19 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar

rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta

mil reais), por DAP Familiar/Ano/EnDdade Executora, e obedecerá as seguintes regras: 

02  ONDE  SE  LÊ:  17.19.1  Para  a  comercialização  com  fornecedores  individuais  e  grupos

informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$40.000,00

(vinte  mil  reais),  por  DAP  Familiar/Ano/EnDdade  Executora.  LEIA-SE:  17.19.1  Para  a

comercialização  com fornecedores  individuais  e  grupos  informais,  os  contratos  individuais

firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil  reais),  por DAP

Familiar/Ano/EnDdade Executora. 

03.  INCLUI-SE: 17.23.9  ANEXO  IX  –  –  Declaração  de  responsabilidade  pelo  controle  do

atendimento – Grupo Informal.

Ficam mantidos os demais termos do edital. 

 CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Comissão do PNAE designada pela Portaria no 197, de 18  de maio de 2022


