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ATA CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, a comissão 
permanente de licitação, nomeada pelo decreto nº 26.573/2022, composta pelos servidores 
Marisônia Carvalho Soella, Geovany Ribeiro Emerick e José Guilherme Bozi Moreira, sob a 
presidência da primeira, reuniu-se na sala de licitações da prefeitura de Colatina-ES, para a abertura 
do envelope, referente ao procedimento acima epigrafado, objetivando a realização de chamada 
pública para fornecimento de hortifrutigranjeiros provenientes da agricultura familiar, 
destinados a alimentação dos alunos matriculados nas instituições de ensino do município de
colatina, através da secretaria municipal de educação.
Protocolou seu envelope a interessada: CAF - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES, 
sob o n.° 4410/2022 (Habilitação) e 4411/2022 (Projeto de Venda).
Esteve presente o representante da empresa: CAF - COOPERATIVA DE AGRICULTORES 
FAMILIARES, Sr. Francisley Lucas Correia, portador do CPF 057.160.266-56. 
Também esteve presente a servidora da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Thaize Reculiano.
Procedeu-se a abertura do envelope e a Comissão submeteu-se com a rubrica e análise de todos os 
documentos apresentados, passando todos os documentos a apreciação do representante da 
Cooperativa de Agricultores Familiares, presente.
Após a análise da documentação apresentada no envelope, constatou-se que a mesma atende às 
exigências editalícias, tanto em relação ao Projeto de Venda, quanto aos demais documentos, sendo 
declarada HABILITADA.
Ato, seguinte, não houve manifestação de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.
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