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AVISO  1385 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021/PNAE/PEALE 

AGRICULTURA FAMILIAR 

  

A COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE VILHENA-RO., 

neste ato representada pela Sr.ª MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES, 

Coordenadora Regional de Educação em parceria com os presidentes dos 

Conselhos Escolares das escolas da Rede Pública Estadual no município de 

Vilhena, vem a público COMUNICAR que será realizada a Chamada Pública 

nº 02/2021 com o objetivo de ADQUIRIR GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS:  FILÉ DE PEIXE(TAMBAQUI), FRUTAS, 
LEGUMES, VERDURAS E DERIVADOS DE LEITE e, convida 

Empreendedor Familiar Rural e ou suas organizações em âmbito local e 

estadual para fornecimento dos produtos supracitados, para atender as escolas 

da Rede pública Estadual no município de Vilhena – RO, no período de 

setembro  a dezembro  de 2021, (04 meses). 

O envio da documentação de habilitação e projeto de venda dar-se-á, entre 

os dias  20 de agosto  a 08 de setembro  de 2021,  de forma eletrônica via e 

mail: p.contascrevha@seduc.ro.gov.br à CRE/SEDUC/VILHENA. A 

reunião onde será apresentado os projetos classificados ocorrerá no dia 10 

de setembro de 2021 no Setor de Prestação de Contas, Rua Marques 

Henrique n.º 354, Centro, Vilhena RO, às 10:00 horas de forma 

presencial.  Disponibilidade do edital: solicitar via e mail 

institucional p.contascrevha@seduc.ro.gov.br. Informações pelos telefones: 

(69) 3322-3666, celular: (69) 9 9988-9935 das 07:30 às 13:30 horas, de segunda 

a sexta feira (horário de Rondônia). 

                                                                 Vilhena-RO., 20 de agosto  de 2021. 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por Fabiola Marques Pimentel, Técnico(a), em 
20/08/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput 
e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 
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Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Oliveira Alves, Coordenador(a), 
em 20/08/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 
caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o 
código verificador 0020135402 e o código CRC FD2270C5. 

 
 

 
Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 
0029.381095/2021-76 

SEI nº 0020135402 
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