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RES ULTADO DE JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018.
PROCES S O ADMINIS TRATIVO Nº 080102/2018.

Após analisado o resultado da Chamada Publica nº 001/2018, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, ADJUDICA os
produtos aos fornecedores individuais da Agricultura Familiar.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações,
destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do M unicípio de Lago dos Rodrigues/M A.
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO:
Agricultor 1: Sr. Alessandro Batista, CPF Nº 609.811.283-51.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor

M ólho

100

2,00

200,00

02

OVO CAIPIRA Sem rachaduras, tamanho médio,
com peso de aproximadamente 60 g, embalagem em
lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em
caixilhos ou divisórios.

Unidade

400

0,90

360,00

03

ACEROLA Especificaçôes: Fresca e firme, de
maturação completa pronta para o consumo. Quando
da entrega do produto deverá estar em perfeito
estado de maturação adequado ao consumo humano

Kg

100

3,07

307,00

04

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio,
fresca, íntegra e firme com grau de maturação
adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos.

Kg

800

3,00

2.400,00

05

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e
sãos, com teor de umidade máxima de 15%,
procedência nacional, apresentando ausência de
parasitas, larvas, sujidades, livre de mofo, mistura de
outras variedades, espécies e substâncias nocivas,

Kg

150

5,00

750,00
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prazo de validade mínima de 6 meses, a parti da data
da entrega, constituído de no mínimo de 90% a 98%
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica,
acondicionado em embalagem plástica, atóxica de 1
quilograma

06

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de
1976, Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845,
de 08 de novembro de 1976.

Unidade

200

0,83

166,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em
sacos de aniagem ou similar, limpos, resistentes e
com e com peso e tamanho.
07

M ANGA Com polpa firme, intacta e madura,
tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg

150

3,10

465,00

08

M ARACUJÁ Especificação: Categoria extra,
ausência de defeitos graves (dano profundo,
podridão), grupo: amarelo, os maracujás deverão
apresentar a cultura bem definidas, serem sãos,
inteiros, limpos e devem estar dentro da classificação
adequada.

Kg

175

5,00

875,00

Embalagem: Os maracujás deverão ser embalados
em sacos de polipropileno ou polietileno, em locais
cobertos, secos, limpos, ventilados com dimensões
de acordo os volumes a serem acondicionados e de
fácil higienização, a fim de evitar efeitos prejudiciais
à qualidade e conservação das frutas.
Valor Total:

5.523,00

Agricultora 2: Sr.ª Veronice Silva Pereira, CPF Nº 070.792.093-07.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

1200

0,12

144,00

02

M AXIXI Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

1000

0,12

120,00

03

ABOBORA Especificação: Fruto da aboboeira da
família Cucurbitaceae, formato globular achatado,
casca rugosa de cor verde escuro e sem brilho, polpa
amarelo intenso, peso médio de 2,0 a 2,5 kg.

Kg

100

3,23

323,00

Embalagem: As abóboras deverão ser entregues
frescas e em adequados padrões de qualidade, estar
acondicionadas em sacos de polipropileno resistentes
e limpos.
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04

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

400

2,00

800,00

05

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas
firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou
qualidade.

M ólho

500

2,50

1.250,00

06

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12
cm, forma de apresentação penca (10 ou mais frutos),
cor e conformação uniforme, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e
firme, características gerais: Atingir o grau máximo
ao tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo).

Unidade

4000

0,50

2.000,00

07

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio,
fresca, íntegra e firme com grau de maturação
adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos.

Kg

350

3,00

1.050,00

Valor Total:

5.687,00

Agricultor 3: Sr. Antonio Carlos Lima de Araújo, CPF Nº 009.774.013-67.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e
sãos, com teor de umidade máxima de 15%,
procedência nacional, apresentando ausência de
parasitas, larvas, sujidades, livre de mofo, mistura
de outras variedades, espécies e substâncias nocivas,
prazo de validade mínima de 6 meses, a parti da data
da entrega, constituído de no mínimo de 90% a 98%
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica,
acondicionado em embalagem plástica, atóxica de 1
quilograma

Kg

150

5,00

750,00

02

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio,
fresca, íntegra e firme com grau de maturação
adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos.

Kg

250

3,00

750,00

03

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com

M ólho

400

2,00

800,00

4/17

DIÁRIO OF C AL DO MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018
a legislação em vigor.
Valor Total:

2.300,00

Agricultor 4: Sr. Antonio Luis Rodrigues Junior, CPF Nº 050.019.533-16.
ITEM

PRODUTO

01

CAJÁ Com polpa firme, intacta e madura,
tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas própria
para o consumo humano.

02

FRANGO CAIPIRA

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

Unidade

500

3,07

1.535,00

Kg

125

12,33

1.541,25

Especificação: A ave deve ser entregue abatida,
inteira sem cabeça , sem pé, sem miúdos e sem
tempero, e embaladas em sacos plásticos, com
pesos superiores 1,3 kg.
03

OVO CAIPIRA Sem rachaduras, tamanho médio,
com peso de aproximadamente 60 g, embalagem
em lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em
caixilhos ou divisórios.

Unidade

250

0,90

225,00

04

M ARACUJÁ Especificação: Categoria extra,
ausência de defeitos graves (dano profundo,
podridão), grupo: amarelo, os maracujás deverão
apresentar a cultura bem definidas, serem sãos,
inteiros, limpos e devem estar dentro da
classificação adequada.

Kg

75

0,50

375,00

Embalagem: Os maracujás deverão ser embalados
em sacos de polipropileno ou polietileno, em
locais cobertos, secos, limpos, ventilados com
dimensões de acordo os volumes a serem
acondicionados e de fácil higienização, a fim de
evitar efeitos prejudiciais à qualidade e
conservação das frutas.
Valor Total:

3.676,25

Agricultor 5: Sr. Antonio Paulino de Amorim, CPF Nº 248.541.313-49.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

M ói

300

2,00

600,00

02

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ói

450

2,00

900,00
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03

FRANGO CAIPIRA

Kg

350

12,33

4.315,50

Kg

100

5,00

500,00

Especificação: A ave deve ser entregue abatida,
inteira sem cabeça , sem pé, sem miúdos e sem
tempero, e embaladas em sacos plásticos, com pesos
superiores 1,3 kg.
04

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e
sãos, com teor de umidade máxima de 15%,
procedência nacional, apresentando ausência de
parasitas, larvas, sujidades, livre de mofo, mistura de
outras variedades, espécies e substâncias nocivas,
prazo de validade mínima de 6 meses, a parti da data
da entrega, constituído de no mínimo de 90% a 98%
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica,
acondicionado em embalagem plástica, atóxica de 1
quilograma.
Valor Total:

6.315,50

Agricultor 6: Sr. Wagner Alves da Silva, CPF Nº 955.930.123-34.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

M ANGA: Com polpa firme, intacta e madura,
tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg

100

3,10

310,00

02

ABACAXI Especificação: Formato cônico, coroa
longa e com espinhos, apresenta polpa branca,
tamanho médio, (de 1,2 a 1,5 kg/unidade), grau de
maturidade adequado para o consumo imediato
(máximo de 5% do lote em estado imaturo),
ausência de frutos com podridão e amassados.

Unidade

1000

3,23

3.230,00

Embalagem: Os abacaxis deverão ser entregue a
granel, fresco e em adequado padrão de qualidade;
estar condicionados em caixa plásticas limpas,
secas e que não transmitam odor estranhos ao
produto.
03

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e
sãos, com teor de umidade máxima de 15%,
procedência nacional, apresentando ausência de
parasitas, larvas, sujidades, livre de mofo, mistura
de outras variedades, espécies e substâncias
nocivas, prazo de validade mínima de 6 meses, a
parti da data da entrega, constituído de no mínimo
de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica, acondicionado em embalagem
plástica, atóxica de 1 quilograma.

Kg

150

5,00

750,00

04

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio,
fresca, íntegra e firme com grau de maturação
adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos.

Kg

350

3,00

1.050,00
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Valor Total:

5.340,00

Agricultor 7: Sr. José Paula da Silva, CPF Nº 013.933.143-33.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio, fresca,
íntegra e firme com grau de maturação adequado,
isenta de substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos.

Kg

200

3,00

600,00

02

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12 cm,
forma de apresentação penca (10 ou mais frutos), cor e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas
e maduras. A polpa deve estar intacta e firme,
características gerais: Atingir o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo).

Unidade

2000

0,50

1.000,00

03

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

850

2,00

1.700,00

04

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas
firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

M ólho

450

2,50

1.125,00

05

OVO CAIPIRA Sem rachaduras, tamanho médio, com
peso de aproximadamente 60 g, embalagem em
lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em
caixilhos ou divisórios.

Unidade

100

0,90

90,00

06

M AXIXI Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

400

0,12

48,00

07

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

200

0,12

24,00

08

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e sãos,
com teor de umidade máxima de 15%, procedência
nacional, apresentando ausência de parasitas, larvas,
sujidades, livre de mofo, mistura de outras variedades,
espécies e substâncias nocivas, prazo de validade
mínima de 6 meses, a parti da data da entrega,
constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica, acondicionado

Kg

100

5,00

500,00
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em embalagem plástica, atóxica de 1 quilograma.

09

M AM ÃO Especificação: Entende-se por mamão, os
frutos da espécie carica papaya L, Categoria extra,
ausência de defeitos graves (podridão, dano profundo,
imaturo e dano mecânico), fruto colorido, só com o
pescoço verde, mínimo de 75% da superfície do fruto
amarelo, peso por unidade de 1 a 2,2 kg.

Unidade

100

3,07

307,00

Sem sinais de amassado, sem rupturas.
Valor Total:

5.394,00

Agricultora 8: Sr.ª Elizeuda da Silva dos Santos M edeiros, CPF Nº 600.718.583-42.
ITEM

01

PRODUTO

M AM ÃO Especificação: Entende-se por mamão, os
frutos da espécie carica papaya L, Categoria extra,
ausência de defeitos graves (podridão, dano profundo,
imaturo e dano mecânico), fruto colorido, só com o
pescoço verde, mínimo de 75% da superfície do fruto
amarelo, peso por unidade de 1 a 2,2 kg.

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

Unidade

300

3,07

921,00

Sem sinais de amassado, sem rupturas.
02

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

350

2,00

700,00

03

M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio, fresca,
íntegra e firme com grau de maturação adequado,
isenta de substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos.

Kg

400

3,00

1.200,00

04

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de 1976,
Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845, de 08 de
novembro de 1976.

Unidade

100

0,83

83,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em sacos
de aniagem ou similar, limpos, resistentes e com e com
peso e tamanho.
05

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas
firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

M ólho

150

2,50

375,00

06

M ANGA Com polpa firme, intacta e madura, tamanho
e coloração uniformes, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg

200

3,10

620,00
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07

ABOBORA Especificação: Fruto da aboboeira da
família Cucurbitaceae, formato globular achatado,
casca rugosa de cor verde escuro e sem brilho, polpa
amarelo intenso, peso médio de 2,0 a 2,5 kg.

Kg

50

3,23

161,50

Embalagem: As abóboras deverão ser entregues
frescas e em adequados padrões de qualidade, estar
acondicionadas em sacos de polipropileno resistentes e
limpos.
08

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

200

0,12

24,00

09

M AXIXI Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

200

0,12

24,00

10

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12 cm,
forma de apresentação penca (10 ou mais frutos), cor e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas
e maduras. A polpa deve estar intacta e firme,
características gerais: Atingir o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo)

Unidade

500

0,50

250,00

Valor Total:

4.358,50

Agricultora 9: Srª. Luisa Soares dos Santos Sousa, CPF Nº 004.602.463-80.
ITEM

01

PRODUTO

ABACAXI Especificação: Formato cônico, coroa
longa e com espinhos, apresenta polpa branca,
tamanho médio, (de 1,2 a 1,5 kg/unidade), grau de
maturidade adequado para o consumo imediato
(máximo de 5% do lote em estado imaturo), ausência
de frutos com podridão e amassados.

UNID

Unidade

QUANT

1500

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

3,23

4.845,00

Embalagem: Os abacaxis deverão ser entregue a
granel, fresco e em adequado padrão de qualidade;
estar condicionados em caixa plásticas limpas,
secas e que não transmitam odor estranhos ao
produto.
Valor Total:

4.845,00

Agricultora 10: Srª. M aria Iraneide Ferreira Chaves Costa, CPF Nº 452.673.673-20.
ITEM

01

PRODUTO

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12 cm,

UNID

Unidade

QUANT

5500

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

0,50

2.750,00
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forma de apresentação penca (10 ou mais frutos), cor e
conformação
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e
firme, características gerais: Atingir o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo)

02

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor

M ólho

800

2,00

1.600,00

03

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

600

0,12

72,00

04

M ARACUJÁ Especificação: Categoria extra,
ausência de defeitos graves (dano profundo, podridão),
grupo: amarelo, os maracujás deverão apresentar a
cultura bem definidas, serem sãos, inteiros, limpos e
devem estar dentro da classificação adequada.

Kg

150

5,00

750,00

Kg

100

3,23

323,00

Embalagem: Os maracujás deverão ser embalados em
sacos de polipropileno ou polietileno, em locais
cobertos, secos, limpos, ventilados com dimensões de
acordo os volumes a serem acondicionados e de fácil
higienização, a fim de evitar efeitos prejudiciais à
qualidade e conservação das frutas.
05

ABOBORA Especificação: Fruto da aboboeira da
família Cucurbitaceae, formato globular achatado,
casca rugosa de cor verde escuro e sem brilho, polpa
amarelo intenso, peso médio de 2,0 a 2,5 kg.
Embalagem: As abóboras deverão ser entregues
frescas e em adequados padrões de qualidade, estar
acondicionadas em sacos de polipropileno resistentes e
limpos.

06

M AXIXI Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

Unidade

400

0,12

48,00

07

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e sãos,
com teor de umidade máxima de 15%, procedência
nacional, apresentando ausência de parasitas, larvas,
sujidades, livre de mofo, mistura de outras variedades,
espécies e substâncias nocivas, prazo de validade
mínima de 6 meses, a parti da data da entrega,
constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica, acondicionado
em embalagem plástica, atóxica de 1 quilograma

Kg

200

5,00

1.000,00

08

M ANGA Com polpa firme, intacta e madura, tamanho
e coloração uniformes, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg

400

3,10

1240,00
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M ACAXEIRA Especificação: Tamanho médio,
fresca, íntegra e firme com grau de maturação
adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos.

Kg

250

3,00

Valor Total:

750,00

8.533,00

Agricultora 11: Srª. Vilany Aguiar dos Santos, CPF Nº 332.380.493-72.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

ACEROLA Especificações: Fresca e firme, de
maturação completa pronta para o consumo. Quando da
entrega do produto deverá estar em perfeito estado de
maturação adequado ao consumo humano

Kg

100

3,07

307,00

02

M ANGA Com polpa firme, intacta e madura, tamanho
e coloração uniformes, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas.

Kg

150

3,10

465,00

03

FRANGO CAIPIRA

Kg

200

12,33

2.466,00

Unidade

200

0,90

180,00

Especificação: A ave deve ser entregue abatida, inteira
sem cabeça , sem pé, sem miúdos e sem tempero, e
embaladas em sacos plásticos, com pesos superiores 1,3
kg.
04

OVO CAIPIRA Sem rachaduras, tamanho médio, com
peso de aproximadamente 60 g, embalagem em lâminas
de papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou
divisórios.
Valor Total:

3.418,00

Agricultora 12: Srª. Regina de Sousa Conceição, CPF Nº 023.283.473-39.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

M ólho

100

2,00

200,00

02

M AM ÃO Especificação: Entende-se por mamão, os
frutos da espécie carica papaya L, Categoria extra,
ausência de defeitos graves (podridão, dano
profundo, imaturo e dano mecânico), fruto colorido,
só com o pescoço verde, mínimo de 75% da
superfície do fruto amarelo, peso por unidade de 1 a
2,2 kg.

Unidade

50

3,07

153,50

M ólho

500

2,50

1.250,00

Sem sinais de amassado, sem rupturas.
03

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana no
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máximo 5 (cinco) antes do vencimento,
Características: folhas firmes sem áreas escuras, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência ou qualidade.

04

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12
cm, forma de apresentação penca (10 ou mais
frutos), cor e conformação uniforme, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar
intacta e firme, características gerais: Atingir o grau
máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprio da
espécie e variedades, sem presença de defeito graves
(amassado e dano profundo).

Unidade

3000

0,50

1.500,00

05

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

200

2,00

400,00

Valor Total:

3.503,50

Agricultora 13: Srª. M aria Ramos dos Santos, CPF Nº 916.463.403-53
ITEM

01

PRODUTO

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de
1976, Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845,
de 08 de novembro de 1976.

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

Unidade

500

0,83

415,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em
sacos de aniagem ou similar, limpos, resistentes e
com e com peso e tamanho.
02

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com
a legislação em vigor.

M ói

300

2,00

600,00

03

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com
a legislação em vigor.

Unidade

400

0,12

48,00

04

FRANGO CAIPIRA

Kg

50

12,33

616,50

Especificação: A ave deve ser entregue abatida,
inteira sem cabeça, sem pé, sem miúdos e sem
tempero, e embaladas em sacos plásticos, com pesos
superiores 1,3 kg.
05

M ANGA Com polpa firme, intacta e madura,
tamanho e coloração uniformes, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Kg

100

3,10

310,00

06

PEPINO Especificações: tipo comum, classificação
extra A, Tamanho e Coloração: Uniformes,

Unidade

400

3,00

1.200,00
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Consumo Imediato e em escala, no decorrer da
semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento,
Características: Produto selecionado consistente ao
toque e isento de partes amassadas.
Valor Total:

3.189,50

.
Agricultora 14: Srª. Diva de M esquita M oreno, CPF Nº 000.701.453-85.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12 cm,
forma de apresentação penca (10 ou mais frutos), cor e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas
e maduras. A polpa deve estar intacta e firme,
características gerais: Atingir o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo).

Unidade

4000

0,50

2.000,00

02

PEPINO Especificações: tipo comum, classificação
extra A, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana no
máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características:
Produto selecionado consistente ao toque e isento de
partes amassadas.

Unidade

100

3,00

300,00

03

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas
firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

M ólho

300

2,50

750,00

04

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

600

2,00

1.200,00

05

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de 1976,
Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845, de 08 de
novembro de 1976.

Unidade

100

0,83

83,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em sacos
de aniagem ou similar, limpos, resistentes e com e com
peso e tamanho.
06

COUVE – Hortaliça fresca, com folhas integras e de
primeira qualidade; limpas, lavada ou escovadas,
coloração uniforme, isento de parasitas, larvas ou
corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

M ólho

200

2,00

400,00

07

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em

M ólho

300

2,00

600,00
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embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.
Valor Total:

5.333,00

Agricultora 15: Srª. M arlete Pereira de Sousa, CPF Nº 040.103.553-01.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

OVO CAIPIRA Sem rachaduras, tamanho médio, com
peso de aproximadamente 60 g, embalagem em
lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em
caixilhos ou divisórios.

Unidade

50

0,90

45,00

02

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

150

2,00

300,00

03

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de 1976,
Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845, de 08 de
novembro de 1976.

Unidade

100

0,83

83,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em sacos
de aniagem ou similar, limpos, resistentes e com e com
peso e tamanho.
04

ACEROLA Especificações: Fresca e firme, de
maturação completa pronta para o consumo. Quando da
entrega do produto deverá estar em perfeito estado de
maturação adequado ao consumo humano.

Kg

50

3,07

153,50

05

FRANGO CAIPIRA

Kg

125

12,33

1.541,25

Especificação: A ave deve ser entregue abatida, inteira
sem cabeça , sem pé, sem miúdos e sem tempero, e
embaladas em sacos plásticos, com pesos superiores
1,3 kg.
06

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo 5
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas
firmes sem áreas escuras, sem sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

M ólho

100

2,50

250,00

07

COUVE – Hortaliça fresca, com folhas integras e de
primeira qualidade; limpas, lavada ou escovadas,
coloração uniforme, isento de parasitas, larvas ou
corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

M ólho

50

2,00

100,00

08

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a

M ólho

200

2,00

400,00
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legislação em vigor.

09

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e sãos,
com teor de umidade máxima de 15%, procedência
nacional, apresentando ausência de parasitas, larvas,
sujidades, livre de mofo, mistura de outras variedades,
espécies e substâncias nocivas, prazo de validade
mínima de 6 meses, a parti da data da entrega,
constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica, acondicionado
em embalagem plástica, atóxica de 1 quilograma.

Kg

100

5,00

Valor Total:

500,00

3.372,25

Agricultora 16: Sr. Francisco de Assis da Silva Costa, CPF Nº 028.595.183-12.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

ALFACE Especificações: tipo LISA, ou CRESPA:
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana no
máximo 5 (cinco) antes do vencimento,
Características: folhas firmes sem áreas escuras, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência ou qualidade.

M ólho

500

2,50

1.250,00

02

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12
cm, forma de apresentação penca (10 ou mais
frutos), cor e conformação uniforme, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar
intacta e firme, características gerais: Atingir o grau
máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprio da
espécie e variedades, sem presença de defeito graves
(amassado e dano profundo).

Unidade

2000

0,50

1.000,00

03

ABOBORA Especificação: Fruto da aboboeira da
família Cucurbitaceae, formato globular achatado,
casca rugosa de cor verde escuro e sem brilho, polpa
amarelo intenso, peso médio de 2,0 a 2,5 kg.

Kg

50

3,23

161,50

Embalagem: As abóboras deverão ser entregues
frescas e em adequados padrões de qualidade, estar
acondicionadas em sacos de polipropileno resistentes
e limpos.
04

QUIABO Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com
a legislação em vigor.

Unidade

400

0,12

48,00

05

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.

M ólho

300

2,00

600,00

Valor Total:

3.059,50

15/17

DIÁRIO OF C AL DO MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Agricultora 17: Sr. Orleandro da Silva Pereira, CPF Nº 026.821.993-13.
ITEM

PRODUTO

UNID

QUANT

PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITARIO

TOTAL

01

CUXÁ Extra, Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.

M ólho

500

2,00

1.000,00

02

M AM ÃO Especificação: Entende-se por mamão, os
frutos da espécie carica papaya L, Categoria extra,
ausência de defeitos graves (podridão, dano profundo,
imaturo e dano mecânico), fruto colorido, só com o
pescoço verde, mínimo de 75% da superfície do fruto
amarelo, peso por unidade de 1 a 2,2 kg.

Unidade

450

3,07

1.381,50

Sem sinais de amassado, sem rupturas.
03

FEIJÃO Especificação: feijão vermelho ou branco
tipo um, (01) novo, constituído de grãos inteiros e sãos,
com teor de umidade máxima de 15%, procedência
nacional, apresentando ausência de parasitas, larvas,
sujidades, livre de mofo, mistura de outras variedades,
espécies e substâncias nocivas, prazo de validade
mínima de 6 meses, a parti da data da entrega,
constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica, acondicionado
em embalagem plástica, atóxica de 1 quilograma.

Kg

50

5,00

250,00

04

BANANA Especificação: Fruta tropical, categoria
extra ou tipo exportação, comprimento mínimo: 12 cm,
forma de apresentação penca (10 ou mais frutos), cor e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas
e maduras. A polpa deve estar intacta e firme,
características gerais: Atingir o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie e
variedades, sem presença de defeito graves (amassado
e dano profundo).

Unidade

4000

0,50

2.000,00

05

M ILHO VERDE Especificação: M ilho é um cereal
pertencente à espécie Zea mays, grupo: mole –
conforme Portaria nº 845, de 08 de novembro de 1976,
Classe: amarelo – conforme Portaria nº 845, de 08 de
novembro de 1976.

Unidade

200

0,83

166,00

Embalagem: o milho deve ser acondicionado em sacos
de aniagem ou similar, limpos, resistentes e com e com
peso e tamanho.
06

COUVE – Hortaliça fresca, com folhas integras e de
primeira qualidade; limpas, lavada ou escovadas,
coloração uniforme, isento de parasitas, larvas ou
corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

M ólho

150

2,00

300,00

07

ACEROLA Especificações: Fresca e firme, de
maturação completa pronta para o consumo. Quando da
entrega do produto deverá estar em perfeito estado de

Kg

250

3,07

767,50
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maturação adequado ao consumo humano

08

ABOBORA Especificação: Fruto da aboboeira da
família Cucurbitaceae, formato globular achatado,
casca rugosa de cor verde escuro e sem brilho, polpa
amarelo intenso, peso médio de 2,0 a 2,5 kg.

Kg

100

3,23

323,00

M ói

200

2,00

400,00

Embalagem: As abóboras deverão ser entregues
frescas e em adequados padrões de qualidade, estar
acondicionadas em sacos de polipropileno resistentes e
limpos.
09

CHEIRO VERDE Especificações: Cheiro verde in
natura, completo (cebolinha, coentro e chicória)
condimento in natura amarrado em forma de maço,
aproximadamente 50g, não estragados isenta de
parasitas.
Valor Total:

6.588,00

Valor total Adjudicado para todos os fornecedores individuais da Agricultura Familiar é de R$ 80.436,50 (Oitenta mil e quatrocentos e trinta e
seis reais e cinquenta centavos).
LAGO DOS RODRIGUES-M A. EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

_______________________________
Rosa M aria Caetano de Sousa
Presidente CPL
_________________________________
Daniel Victo Xavier Leite
Secretario CPL
_________________________________
José Geilson de Jesus M elo
M embro
RES ULTADO DE JULGAMENTO DA
CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2018
A Prefeitura M unicipal de Lago dos Rodrigues – M A, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o resultado da
CHAM ADA PÚBLICA nº 001/2018, que teve como objeto aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do Município de
Lago dos Rodrigues/MA. Saíram como fornecedores individuais os agricultores: Agricultor 1: S r. Alessandro Batista, CPF nº 609.811.28351, com o projeto de vendas no valor de R$ 5.523,00 (cinco mil quinhentos e vinte e três reais) Agricultora 2: Sr.ª Veronice Silva pereira,
CPF nº 070.792.093-07, com o projeto de vendas no valor de R$ 5.687,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais) Agricultor 3: Sr.
Antonio Carlos Lima de Araújo, CPF Nº 009.774.013-67, com o projeto de vendas no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
Agricultor 4: Sr. Antonio Luis Rodrigues Junior, CPF Nº 050.019.533-16, com o projeto de vendas no valor de R$ 3.676,25 (três mil seiscentos
e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) Agricultor 5: Sr. Antonio Paulino de Amorim, CPF Nº 248.541.313-49, com o projeto de
vendas no valor de R$ 6.315,50 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta centavos) Agricultor 6: Sr. Wagner Alves da Silva, CPF nº
955.930.123-34, com o projeto de vendas no valor de R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais) Agricultor 7: Sr. José Paula da Silva,
CPF nº 013.933.143-33, com o projeto de vendas no valor de R$ 5.394,00,00 (cinco mil trezentos e noventa e quatro reais) Agricultora 8:
Sr.ª Elizeuda da Silva dos Santos M edeiros, CPF nº 600.718.583-42, com o projeto de vendas no valor de R$ 4.358,50 (quatro mil trezentos e
cinquenta e oito reias e cinquenta centavos) Agricultora 9: Srª. Luisa Soares dos Santos Sousa, CPF Nº 004.602.463-80, com o projeto de
vendas no valor de R$ 4.845,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais) Agricultora 10: Srª. M aria Iraneide Ferreira Chaves Costa,
CPF Nº 452.673.673-20, com o projeto de vendas no valor de R$ 8.533,00 (oito mil quinhentos e trinta e tres reais) Agricultora 11: Srª.
Vilany Aguiar dos Santos, CPF Nº 332.380.493-72, com o projeto de vendas no valor de R$ 3.418,00 (três mil quatrocentos e dezoito reais)
Agricultora nº 12: Srª. Regina de Sousa Conceição, CPF nº 023.283.473-39, com o projeto de vendas no valor de R$ 3.503,50,00 (três mil
quinhentos e três reais e cinquenta centavos) Agricultora nº 13: Srª. M aria Ramos dos Santos, CPF nº 916.463.403-53, com o projeto de
vendas no valor de R$ 3.189,50 (três mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) Agricultora nº 14: Srª. Diva de M esquita
M oreno, CPF nº 000.701.453-85, com o projeto de vendas no valor de R$ 5.333,00 (cinco mil trezentos e trinta e três reais) Agricultora nº
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15: Srª. M arlete Pereira de Sousa, CPF nº 040.103.553-01, com o projeto de vendas no valor de R$ 3.372,75 (três mil trezentos e setenta e dois
reais e setenta e cinco centavos) Agricultor nº 16: Sr. Francisco de Assis da Silva Costa, CPF nº 028.595.183-12, com o projeto de vendas no
valor de R$ 3.059,50 (três mil cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) Agricultor nº 17: Sr. Orleandro da Silva Pereira, CPF nº
026.821.993-13, com o projeto de vendas no valor de R$ 6.588,00 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais). Valor total Homologado para
todos os fornecedores individuais da Agricultura Familiar é de R$ R$ 80.436,50 (oitenta mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta
centavos). A presidenta da CPL informa ainda, que os autos do Processo encontram – se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data
desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura M unicipal de Lago dos Rodrigues – M A.
Lago dos Rodrigues – M A., em 28 de Fevereiro de 2018.
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