MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
Direção Geral - Campus Imperatriz - DRG-ITZ
EDITAL Nº 6/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ, no uso
de suas atribuições torna pública a RETIFICAÇÃO do edital nº 01/20212ª que trata da Chamada
Pública de Manifestação de Interesse para recebimento dos kits de gêneros alimentícios adquiridos
com o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (PNAE/FNDE).

Onde lê-se:
6. Da Quantidade de KITS
6.1. Serão disponibilizados para esta segunda chamada pública, um total de 299 (duzentos e noventa e
nove) kits.
6.2. Na hipótese de o número de inscritos exceder o total de kits disponíveis, será divulgada lista de
excedentes.
Leia-se:
6. Da Quantidade de KITS
6.1. Serão disponibilizados para esta segunda chamada pública, um total de 299 (duzentos e noventa e
nove) kits.
6.2. Na hipótese de o número de inscritos exceder o total de kits disponíveis, será divulgada lista de
excedentes.
6.3 Na hipótese em que a quantidade de kits seja maior do que o número de alunos selecionados,
será realizado um sorteio público eletrônico entre os alunos classificados da 2° chamada pública,
através do site https://sorteador.com.br/, transmitido por meio de uma reunião na plataforma do google
meet, que será gravada, com acesso no link, https://meet.google.com/xye-fwfh-nia?hs=224 no dia
27/01/2021 às 16:30hs.
6.4 cada aluno selecionado participará do sorteio através de seu número de ordem, conforme disposto
na lista de homologação das inscrições no Edital n° 04 de 19 de janeiro de 2021.
6.5 Serão sorteados 142 kits de alimentos do PNAE,e destes os 20 últimos números ficarão como
excedentes para receber o kit.
6.6. Os kits terão prazo de entrega até o dia 29/01/2021 (sexta-feira), no horário e local conforme o
cronograma do edital 01/2021.

Imperatriz, 26 de janeiro de 2021

Lauro Santos Pinheiro (1667905)
Direção Geral - Campus Imperatriz
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