Rio Grande do Norte, 28 de Julho de 2015

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PúBLICA
Aviso de Chamada Pública nº 001/2015 - Agricultura
Familiar
O Município de Bom Jesus, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.002.404/0001-26, por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com
sede administrativa na Rua Manoel Andrade, nº 12, vem tornar
público que realizará Chamada Pública para Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor
Familiar Rural ou de suas organizações(Cooperativas e
Associações), para atender as escolas da rede pública
municipal, atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, em conformidade com a Lei nº. 11.947/2009 e
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, na sua atual redação e
demais normas municipais e federais vigentes, assim como com
as condições descritas neste Edital e seus respectivos Anexos,
na forma a seguir descrita. Os Fornecedores individuais, grupos
formais e informais deverão apresentar a documentação para
Habilitação e Projeto de Venda no período de 27 de julho de
2015 a 17 de agosto de 2015, no horário de 8:00 às 12:00
horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
A abertura das propostas relativas à habilitação e análise do
Projeto de Venda será no dia 18 de agosto de 2015, às 9:00h,
na Sala de Reunião da referida Secretaria Municipal. O edital
contendo os quantitativos e gêneros alimentícios, além de
outras informações encontra-se disponível através do e-mail:
semecbomjesus@yahoo.com.br, mediante solicitação na qual
deverão constar os seguintes dados: nome do Agricultor,
Empreendedor ou de sua organização com DAP Jurídica, CPF
ou CNPJ, endereço e telefone. Dúvidas a respeito da solicitação
do edital serão esclarecidas pelo telefone: 84-32532434.
Natal/RN, 27 de julho de 2015.
Edmundo Aires de Melo Junior
Prefeito
Publicado por:
FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Código Identificador: 5C7F1808

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 28 de
Julho de 2015. Edição 1460.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.femurn.org.br/diariomunicipal

Ano 2015 | No 1460

