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ATENÇÁO!!

Fica expressamente OBRIGATÓRIO* a totalização dos valores dos contratos assinados por Grupos Formais e o geral da Coordenação!!

Servirá para maior controle do limite máximo e transparência a todos os interessados.

CASO não seja totalizado o yalor dos contratos, o mesmo será devolvido para correções.

Antes de assinar Contrato, a Coordenação Regional deverá acompaúar as Unidades Escolares e observar a seguinte regra:

I - pala a comercialização com fornecedores individuais e grupos infomais, os contratos individuais fiÍmados dêvem respeitar o valol máximo de RS 20.000,00 (vinte mil
Reâis), por DAP Familiar/anolEEx;

|I - para a comercialização com grupos foÍmais o montante máximo a ser contmtado deve ser o rÊsultado do número de agricultorcs famiüares, munidos de DAP Fâmiliar,
inscÍi1os na DÁP Juridica multiplicado pelo limile individual de comeÍcializâçâo, utilizando ô seguinte fórmula:

VMC = NAF x R$ 20.000,00 (sendo: YMC: valor máximo a ser contrâtado. NAI: n'de a$rcultor$ F.miliares (DAPS familiares) inscfitos ua DAP jurÍdica).

§ lo Cabê às coopqativas e/ou associações que firmarem contrâtos com a EEx a Íesponsabilidade p€lo confole do atendimento do limite individual de venda rcs casos de

comercialização com os grupos formais.

§ecretaria de Estado da Educação - SEDUC
§erência de Licitaçáo

Av. Anhanguerâ no 1 .630 Setcr Loste Vila Nova CEP: 74.643010
Goiânia - GC

Unidade Escolar Cooperativa/Grupos
Formais

CNPJ Ne de DAP do fornecimento de cada
alimento/contrato

Valor Contrato
RS

CEPI Prof. Mariano Silva

Nascimento

Cooperativa Agropecuá ria
Regional dos Produtores
Rurais e Agricultores
Familiares de Ceres

08.762.21L/0001-73 sDW087622 1, 10001 1509200355 Rs 1.618,12

VALOR TOTAL CONTRATADO COM COOPERATIVA - A* R5 1.618,12

VALOR TOTAL GERAL CONTRATADO EM TODAS AS UNIDADES DA COORDE NAÇÃO* Rs 1.618,12
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À esüas, também compete o controle do limite total de venda das coopeÍativas e associa{ões, nos casos de comer€ializâçáo com grupos formais.

Re"çsaltanos qte aE.Ex - Entidrd$ Ex€culorss - SecÍetaria d€ Educação do Esrado e as UEt Un lades Execa,ons são a: Unidades Escolarc^r.

Ivania Maria Barreto Ayres
Coordenadora Regional de Educação de Ceres

§scretaria de Estado da Educaçãc - SEDUC
Gerência de Licitação

Av. Anhanguerâ no 1 .630 Setcr Leste Vila Nova C§P: 74.643010
Goiânia - G0



. -\^d/
.-"ffift.n** ffi;H# 1"'rteÉoUy

ITXTIT"ATÜ T}.H Çü.I§T*;L.ATÜI#}{"4,&IAT}A I}U§LIÜA $IÜII2Ü3}
ADITIVO

Contrato no 00112022. PROCESSO Filho no: 2022000060?0124. UNIDADE ESCOLAR CEPI

Frofepssr Mnriano §ilva irlae*im*nü*; tontratante: Çon*elh* §seolar Nuvos ü*minhos
üNFJ: SS.§§§.?§§J0§$1-S7. *nntratada: t**p*rativa Agrope*u*ria Hegionaldox Frodutores
&urait * Âgrirultoreç Familisres d* t*re*. §NpJ nÓ; Ü§.?S3.?{'t/§$§{-73. §H,JHTS:
F*rneciments oe gôneros allrnenttciss pers a hfier*nda §sffit*r. VALO§: fi$ '1.fr'1§,12,

Vl§§NülA: 03 (trê*) meso*, con{ad*s â pârtir da dat* da assinatura. §À?A §§
A§§INATURA: 30i03/2022.

e{íffi#

('{ { t^tgii.': ,Í1 l';i,r,!,,, ll* [-r''llli.)(.1,. " ];l-f ]t It'.
1r.:r,...;{ ;1 .:.- i,::,t. ;.."r;)

ir's. Ànl:;:*$tl,tr* *ü ] "Sili] {ir:;*r }-*:ii:ir rJitr* f i*v* t}ili}- r'r,-l]-$"itl l!
{1Í)' 'l: ''a ' :i\

' .:t.,1.'

1

i

:


