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PROCESSO: 23460.002041/2017-75

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniu-se na sala
de reuniões do IFBA Campus Irecê a Comissão de Chamada Pública, constituída pela Portaria nº 81/2017
de 06 de junho de 2017, tendo como membros e presentes os servidores, Larice de Souza Dourado,
Ezequias Magno do Ouro Neto e Jeime Nunes de Andrade, sob a presidência da primeira, deu-se a
abertura da sessão pública referente à Chamada Pública nº 01/2017, que tem como objeto: aquisição de
gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações em atendimento ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (PNAE). No dia e horário
estabelecido em edital, compareceram: o Sr. Luiz José Amorim sob documento de identidade
n°02565660-03 SSP/BA, agricultor individual, o Sr. Edmilson Marins Mangabeira sob documento de
identidade n° 04816890-44 SSP/BA, agricultor individual, e o Sr. Anailton Fernandes Figueiredo sob
documento de identidade n° 07100804-76 SSP/BA, representante da Associação dos Produtores
Verticalizados do Programa Terra Fértil do Distrito de Angical – Irecê-BA. Todos procederam a sua
identificação apresentando documento de identificação oficial válido. Realizado o credenciamento sem
nenhuma objeção, deu-se continuidade aos trabalhos, sendo recolhidos e abertos os envelopes de
habilitação dos fornecedores presentes, com a análise dos documentos de habilitação pela comissão,
sendo, portanto, declarados habilitados todos os presentes. Prosseguindo, a comissão abriu os envelopes
com os projetos de venda e os classificou conforme o artigo 25 da Resolução FNDE nº 04/2015 e item 5
do Edital de Chamada Pública nº 01/2017, sendo criada a seguinte ordem de prioridade: Associação dos
Agricultores Verticalizados do Programa Terra Fértil do Distrito de Angical município de Irecê, Edmilson
Martins Mangabeira, produtor individual e Luiz José Amorim, produtor individual, sendo os dois últimos
definidos mediante sorteio. Foi perguntado aos presentes se haveria algum questionamento ou
esclarecimentos que se fizessem necessários, não havendo nada a declarar. Sendo informados sobre
prazos para recursos foi encerrada a sessão.
Irecê/BA, 26 de Setembro de 2017.
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