
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, DE 22 

DE ABRIL DE 2019. 

   

O Prefeito Municipal de Tartarugalzinho, no uso de suas atribuições, nos 

termos estabelecidos para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da 

Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013, 04/2015 e 01/2017, torna 

pública a seguinte retificação ao Edital da Chamada Pública nº 001/2019, cujas 

alterações estão a seguir elencadas. 

 

No item inicial, das disposições preliminares, ONDE SE LÊ: 

 

O município de TARTARUGALZINHO/AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, na Rua Mãe Verônica, nº 382, Bairro: Centro, por meio da sua Secretaria 

Municipal de Educação, vem, por este instrumento, realizar a CHAMADA PÚBLICA 

Nº 001/2019, visando à aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinado ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, durante o 

período de 16 de maio a 20 de Dezembro de 2019. 

 

LEIA-SE: 

 

O município de TARTARUGALZINHO/AP, pessoa jurídica de direito público 

interno, na Rua Mãe Verônica, nº 382, Bairro: Centro, por meio da sua Secretaria 

Municipal de Educação, vem, por este instrumento, realizar a CHAMADA PÚBLICA 

Nº 001/2019, visando à aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinado ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, durante o 

período de 22 de maio a 20 de Dezembro de 2019. 
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No item 3 FONTE DE RECURSOS, das disposições preliminares, fica 

ACRESCIDO o seguinte: 

 

Será utilizado apenas 50% do recurso do valor R$ 204.008,00 para a 

Agricultura Familiar. 

 

No item 4 DATA E HORA PARA RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES, das 

disposições preliminares, no subitem 4.1, ONDE SE LÊ: 

 

Todos os interessados deverão apresentar seus documentos de habilitação e 

seus projetos de venda no dia 07 de maio de 2019, às 08h00min horas, na 

Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho/AP, cujo endereço Rua São Luiz, 809, 

Centro. 

 

LEIA-SE: 

 

Todos os interessados deverão apresentar seus documentos de habilitação e 

seus projetos de venda no dia 17 de maio de 2019, às 08h00min horas, na 

Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho/AP, cujo endereço Rua São Luiz, 809, 

Centro. 

 

No item 7 AMOSTRA DOS PRODUTOS, das disposições preliminares, no 

subitem 7.1, ONDE SE LÊ: 

 

O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos produtos terão que 

entregar as amostras indicadas no Anexo I, na Secretária de Educação, sediada na 

Rua Mãe Verônica, nº 382, Bairro: Centro, previsto para as 9:00 horas do dia 

13/05/2019 para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais 

deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de 

habilitação. 
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LEIA-SE: 

 

O(s) fornecedor (es) classificado(s) não terão que entregar as amostras 

indicadas no Anexo I, na Secretária de Educação, sediada na Rua Mãe Verônica, nº 

382, Bairro: Centro, no qual não será necessário a avaliação e seleção dos produtos 

a serem adquiridos. 

 

Item 7 AMOSTRA DOS PRODUTOS, das disposições preliminares, os 

subitens 7.2 e 7.3, , ficam EXCLUIDOS. 

 

O quadro do ANEXO 1, das disposições preliminares, ONDE SE LÊ: 

 

ITEM PRODUTO UND QTD 

TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

Abacaxi fresco integra livre de sujidades sem alterações de 

suas qualidades organolépticas, de acordo com os padrões 
exigidos pela ANVISA. 

Kg 2.211 2,95 6.522,45 

02 

Abóbora madura de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. A polpa 
deverá está intacta e limpa 

Kg 1.917 2,75 5.271,75 

03 

Alface fresco integra livre de sujidades sem alterações de 

suas qualidades organolépticas, de acordo com os padrões 
exigidos pela ANVISA. 

Kg 2.211 4,00 8.844,00 

04 
Banana Comum do grupo prata, fruta integra, firme e de boa 

qualidade com aroma, cor e sabor típicos. 
Kg 2.211 3,87 8.556,57 

05 
Banana Grande para mingau com polpa integra e firme, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Kg 332 4,74 1.573,68 

06 

Batata Doce lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológios 

Kg 111 2,25 249,75 

07 

Cará (Batata) de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. A polpa 
deverá está intacta e limpa 

Kg 111 5,00 555,00 

08 

Cheiro verde fresco integra livre de sujidades sem alterações 

de suas qualidades organolépticas, de acordo com os padrões 
exigidos pela ANVISA. 

Kg 13.266 2,00 26.532,00 

09 

Chicória, fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e sem áreas escuras, com coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

Kg 13.266 3,60 47.757,60 

10 
Coco Seco livre de sujidades, sem alterações de suas 

qualidades organolépticas. 
Kg 406 2,75 1.116,50 

11 

Couve fresco, integra livre de sujidades sem alterações de 

suas qualidades organolépticas, de acordo com os padrões 
exigidos pela ANVISA. 

Kg 2.211 4,20 9.286,20 

12 Farinha de Mandioca embalagem de 1 Kg com todas suas Kg 885 4,45 3.938,25 
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propriedades nutricionais preservadas, conforme os padrões 
estabelecidos pela ANVISA. 

13 Feijão verde de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. 

Kg 553 7,30 4.036,90 

14 Galinha Caipira inteira, com aspectos, cor e cheiro próprios, 

sem manchas e parasitas. 
Kg 1.843 12,00 22.116,00 

15 Goma de Tapioca livre de sujidades, embalagem de 1 kg com 

dados de identificação do produto, prazo de qualidade, de 
acordo com os padrões de higiene estabelecidos pela 
ANVISA. 

Kg 1500 6,00 9.000,00 

16 Limão firme e de boa qualidade com aroma, cor e sabor 

típicos. 
Kg 885 3,52 3.115,20 

17 Macaxeira fruta integra firme e de boa qualidade com aroma, 

cor e sabor típicos. 
Kg 17.688 2,52 44.573,76 

18 Mamão in natura fruta integra firme e de boa qualidade com 

aroma, cor e sabor típicos. 
Kg 1.659 3,25 5.391,75 

19 Maxixe firme e de boa qualidade com aroma, cor e sabor 

típicos. 
Kg 443 5,12 2.268,16 

20 Melancia de primeira, as frutas devem ser firmes, devem 

apresentar-se sem deformação e ausentes de danos 
mecânicos e físicos. 

Kg 2.211 2,08 4.598,88 

21 Milho Verde de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. 

Kg 369 2,15 793,35 

22 Pepino fresco, tamanho e coloração uniformes, firme e 

compacto, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes. 

Kg 369 3,25 1.199,25 

23 Pimentinha verde integra e de boa qualidade Kg 443 11,12 4.926,16 

24 Polpa de Fruta sabor Açaí in natura livre de sujidades, 

embalagem de 1 kg com dados de identificação do produto, 
prazo de qualidade, de acordo com os padrões de higiene 
estabelecidos pela ANVISA. 

Kg 2000 10,00 20.000,00 

25 Polpa de Fruta sabor Cupuaçú in natura livre de sujidades, 

embalagem de 1 kg com dados de identificação do produto, 
prazo de qualidade, de acordo com os padrões de higiene 
estabelecidos pela ANVISA. 

Kg 600 11,35 6.810,00 

26 Polpa de Fruta sabor Graviola in natura livre de sujidades, 

embalagem de 1 kg com dados de identificação do produto, 
prazo de qualidade, de acordo com os padrões de higiene 
estabelecidos pela ANVISA. 

Kg 600 10,00 6.000,00 

27 Polpa de Fruta sabor Murici in natura livre de sujidades, 

embalagem de 1 kg com dados de identificação do produto, 
prazo de qualidade, de acordo com os padrões de higiene 
estabelecidos pela ANVISA. 

Kg 300 10,00 3.000,00 

28 Polpa de Fruta sabor Taperebá in natura livre de sujidades, 

embalagem de 1 kg com dados de identificação do produto, 
prazo de qualidade, de acordo com os padrões de higiene 
estabelecidos pela ANVISA. 

Kg 500 8,00 4.000,00 

29 Pupunha embalagem em Maço de 200g, livre de sujidades e 

sem alterações de suas qualidades organolépticas. 
Kg 443 6,00 2.658,00 
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LEIA-SE: 

 

ITEM PRODUTO UND QTD 

TOTAL 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

Abacaxi fresco Produto fresco e com grau de maturação 

completa, apresentar cor de polpa intensa, odor agradável, 
consistência firme não apresentar perfurações e machucados.  

Kg 1500 2,95 4.425,00 

02 

Abóbora madura de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. A polpa 
deverá está intacta e limpa 

Kg 1.000 2,75 2.750,00 

03 
Banana Comum do grupo prata, fruta integra, firme e de boa 

qualidade com aroma, cor e sabor típicos. 
Kg 2000 3,87 7.740,00 

04 
Banana Grande para mingau com fruta integra e firme, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Kg 500 4,74 2.370,00 

06 

Batata Doce lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológios 

Kg 250 2,25 562,50 

07 

Cheiro verde Folhas verdes, frescas, sem traços de 

descoloração, íntegros e firmes, insetos de sujidades ou 
corpos estranhos, embalagem em saco de polietileno formado 
maços pesando (100g) 

Kg 1000 15,00 15.000,00 

08 

Chicória, fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e sem áreas escuras, com coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, maço com 100g 

Kg 300 20,00 6.000,00 

09 
Coco Seco livre de sujidades, sem alterações de suas 

qualidades organolépticas.  
Kg 300 2,75 825,00 

10 

Couve fresco, Folhas verdes, frescas, sem traços de 

coloração, íntegros e firmes, isentos de sujidades ou corpos 
estranhos em molho de 200 gramas.  

Kg 500 4,20 2.100,00 

 
11 

Farinha de Mandioca Isenta de substância terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos, embalagem de 1 Kg com todas suas 
propriedades nutricionais preservadas. 

Kg 500 4,45 2.225,00 

     
   12 

Feijão verde de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. 

Kg 200 7,30 1.460,00 

   13 Galinha Caipira inteira, com aspectos, cor e cheiro próprios, 

sem manchas e parasitas.  
kg 525 28,30 14.857,50 

14 Laranja, tamanho médio no ponto de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de 
fertilizantes. 

kg 500 1,90 950,00 

15 Limão firme e de boa qualidade com aroma, cor e sabor 

típicos. 
Kg 500 3,52 1.760,00 

16 Macaxeira fruta integra firme e de boa qualidade com aroma, 

cor e sabor típicos.  
Kg 2000 2,52 5.040,00 

16 Mamão in natura fruta integra firme e de boa qualidade com 

aroma, cor e sabor típicos. 
Kg 1000 3,25 3.250,00 

17 Maxixe firme e de boa qualidade com aroma, cor e sabor 

típicos. 
Kg 200 5,12 1.024,00 

18 Melão de 1ª qualidade, fresco, frutos com maturação 

adequada ao consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, devendo ser transportados 
de forma adequada. 

kg 100 4,50 450,00 
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19 Melancia de primeira, as frutas devem ser firmes, devem 

apresentar-se sem deformação e ausentes de danos 
mecânicos e físicos. 

Kg 2000 2,08 4.160,00 

20 Milho verde de ótima qualidade e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e uniforme no tamanho e na cor. 

Kg    500 2,15 1.075,00 

21 Pimentinha verde integra e de boa qualidade. Kg 500 11,12 5.560,00 

22 Peixe Tambaqui Peixe fresco, de primeira qualidade. 

Pesando entre 1,5 kg a 6kg. Acondicionado para o transporte 
em isopor com gelo.Produto ainda deverá vir acondicionado 
em caixas de isopor ou térmico resfriado em gelo, mantido em 
temperatura entre -0,5 a -2o C. 

Kg 500 12,40 6.200,00 

23 Peixe Tucunaré Peixe fresco isento de parasitos, larvas, 

fungos e sem odor esabor de ranço. Pesando entre 1 kg a 3 
kg. Produto ainda deverá vir acondicionado em caixas de 
isopor ou térmico resfriado em gelo, mantido em temperatura 
entre -0,5 a -2o C. 

Kg 500 13,40 6.700,00 

   24 Ovo de galinha Caipira, produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande (50g), íntegro, que passe pelo processo de pré-
lavagem tamanho uniforme e cor vermelha, proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, 
casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem 
rachaduras, isento de podridão e fungos. A gema deve se 
apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, 
ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A 
clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, 
límpida, sem manchas ou turvação e intactas. 

Kg    500 8,00 4.000,00 

 
 
 
 
 

 

   25 Tangerina fruta integra firme e de boa qualidade com aroma, 

cor e sabor típicos. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos á superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

   Kg 400 4,00 1.600,00 

    Total 102.084,00 

 

Tartarugalzinho/AP, 26 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Prefeito Municipal de Tartarugalzinho 

 

 

 

 

 

 

 


