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RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO Nº 09.2022 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA MELHOR TÉCNICA N º 17.2022 

Nº CONVÊNIO SICONV 904308/2020 

 

A UNICAFES/TO - UNIÃO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, com sede na Quadra 104 Norte, Rua NE 1, Conjunto 1, Lote 18, Sala 

15, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-016, Palmas TO, inscrita no CNPJ sob o nº. 

26.016.714/00001-81, torna público o resultado preliminar do Edital de concorrência melhor 

técnica nº 17.2022, LOTE 01: Consultoria para elaboração de cartilha sobre gestão de 

Cooperativas; Consultoria para elaboração de cartilha sobre mercados; Consultoria para 

elaboração de cartilha sobre inclusão, gênero e geração e Consultoria para diagramação 

das cartilhas, conforme previsto na meta 05, e LOTE 02: Assessoria para moderação de 02 

cursos de gestão; Assessoria para moderação de 02 cursos de mercados e Assessoria 

para moderação de 02 cursos de inclusão, conforme previsto meta 06 do Termo de 

Fomento CONVÊNIO nº 904308/2020 Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

e União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de 

Tocantins. Nesta Concorrência a Comissão de compras e contratações, registra o 

recebimento de proposta e participação do Instituto Sócio Agroambiental Cerradus 

(ICERRADUS), CNPJ: 02.355.512/0001.04. Após análise dos documentos habilitação 

jurídica e documentos habilitação técnica a comissão de compras e contratações aprovou 

a proposta do Instituto Sócio Agroambiental Cerradus (ICERRADUS), com a média de 75 

pontos. Diante da ausência de documentos comprobatórios, contratos e atestados, citados 

no relatório de atividades, abre-se o prazo de 5 dias para recursos e envio dos documentos 

supra citados como complementação documental da proposta técnica. Esse processo 

seletivo fundamenta-se em parecer da comissão de compras e contratações, seguindo os 

critérios estabelecidos pelo edital. 

 

Palmas - TO, 16 de setembro de 2022. 

 

 

______________________ 

Manoel Alves de Oliveira UNICAFES/TO 

Presidente da Comissão de contratações e licitação 


