
 

  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 
 

                                  Retificação I. CHAMADA PÚBLICA nº 7/2022-00006-SEMED 
 

A Comissão de Licitação do Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE IPIXUNA DO PARÁ, torna público a Retificação ao Edital da CHAMADA PÚBLICA nº 

7/2022-00006-SEMED, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalteradas as 

demais disposições do referido instrumento convocatório: 

 Onde se lê: 
 6.6. Pagamento das faturas 

 

            6.6.3. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

          
           7. CONTRATAÇÃO 

 
1.1. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá 

respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar/ano/entidade executora, de acordo com o art. 

32 da Resolução FNDE nº 26/2013, e obedecerá as seguintes regras: 

 
2. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o 

valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/EEx. 

 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica x 

R$ 20.000,00. 

 

Leia-se: 
 

6.6. Pagamento das faturas 
           6.6.3. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 

          
           7. CONTRATAÇÃO 

1.1. 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/entidade executora, de acordo com a 

Resolução FNDE nº 21/2021, e obedecerá as seguintes regras: 

 
2. 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/EEx. 

 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica x 

R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 

 
Ipixuna do Pará/Pa 27 de Janeiro de 2022 

 

 
CAROLINE DINIZ DA SILVA 

Comissão de Licitação 
Presidente 
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