AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2017 - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis provenientes da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino das Escolas
Municipais e CMEI’s da Sede, dos Distritos de Nova América e Cristalina e da Reserva Indígena
Te’yikuê do Município de Caarapó/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e
Esportes, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
Nº

1

2

3

4

5

Produto

Unidade Quantidade

*Preço de Aquisição (R$)
Unitário

Valor Total

Abobrinha Verde de 1ª
primeira Qualidade, tamanho
médio e uniforme; perfeito
estado de desenvolvimento do
aroma, tenra, cor e sabor
próprios da variedade e espécie,
grau de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a
manipulação com ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa
sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra ou corpos
estranhos e intacta. O
transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas para o consumo.

KG

1488

R$ 4,79

R$7.127,52

Alface fresca de 1ª primeira
Qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de material
terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte. Pé
pesando em média 400g.

PÉS

6752

R$2,36

R$15.934,72

Banana nanica de 1ª
primeira qualidade, in natura
em penca, com 60% a 80% de
grau de maturação climatizada,
tamanho grande e uniforme, no
grau máximo de evolução do
tamanho, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas para o consumo, não
devem estar golpeadas ou
danificadas por quaisquer
lesões de origem física ou
mecânica que afetem a sua
aparência frescos, firmes e com
brilho, aroma e sabor da espécie
e devem estar livres de resíduos
de fertilizantes, com ausência de
sujidades parasitas e larvas.

KG

8944

R$4,10

R$36.670,40

Beterraba de 1ª primeira
Qualidade, tamanho grande e
uniforme sem ferimentos ou
defeitos, não devem estar
golpeadas ou danificadas.

KG

928

R$3,22

R$2.988,16

MAÇO

2064

R$2,25

R$4.644,00

Cheiro verde in natura,
(composição salsinha e

cebolinha) de 1ª qualidade,
coloração verde escuro
uniforme. Ausência de sujidade,
parasitas e larvas. Maço
pesando no mínimo de 200gr.

6

7

8

Couve folha tipo manteiga de
tamanho médio, de primeira
qualidade, contendo 10 folhas
no mínimo em cada maço;
coloração verde escuro uniforme
e sem manchas, bem
desenvolvidas, firmes e intactas.
Talo de coloração verde ou roxa,
inteiro, isenta de material
terroso e umidade externa
anormal livre de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

MAÇO

2560

R$2,38

R$6.092,80

Repolho Verde de 1ª
primeira Qualidade, tamanho
grande, cabeça fechada, tenros,
sem manchas e com coloração
uniforme, não devem estar
golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem
física ou mecânica que afetem a
sua aparência.

KG

2272

R$3,01

R$6.838,72

Tomate Salada, de 1ª
primeira qualidade, tamanho
médio a grande, frescos, sem
manchas, com coloração
uniforme, firmes e com brilho,
em condições adequadas para o
consumo.

KG

3214

R$4,28

R$13.755,92

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
004/2015, Art.29, §3º). LEGISLAÇÃO: Disposto no art. 14 da Lei nº 11.947/2009,
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº
004/2015, de 02 de abril de 2015 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores. DATA, LOCAL E HORA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os Envelopes nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 - PROJETO DE VENDAS deverão ser protocolados no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Caarapó, sito à Avenida Presidente Vargas n° 465,
Centro, CEP: 79940-000 a partir de 01/08/2017 á 21/08/2017, no horário de expediente
das 7 às 11horas e das 13 às 16horas, de segunda à sexta-feira. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA
ABERTURA DOS ENVELOPES E AMOSTRAS: A Comissão Especial de Chamada Pública da
Agricultura Familiar se reunirá na sala de reuniões do Departamento Municipal de Licitações da
Prefeitura Municipal de Caarapó, sito Av. Presidente Vargas, 465, Centro. As propostas e
amostras dos produtos serão analisadas no dia 21 de agosto de 2017, às 8horas, na cidade
de Caarapó - MS. EDITAL NA ÍNTEGRA: Está à disposição dos interessados na sala do
Departamento Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Caarapó/MS, no horário de
expediente das 7 às 11horas e das 13 às 16horas, de segunda à sexta-feira. Na hipótese de
ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeçam a realização da sessão pública, fica a
mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário. O edital deverá
ser retirado somente no local acima informado.
Caarapó-MS, em 31 de julho de 2017.
Jairo Pinheiro da Silva
Presidente da Comissão Especial da Chamada Pública

