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CHAMADA PÚBLICA nº 001/2019 

 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 

11.947/2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

 

 

O MUNICÍPIO DE OURICURI, ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio de sua SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ 
11.040.904/0001-67, com endereço à Avenida Manoel Irineu de Araújo, 244, Bairro Aeroporto, 
neste Município e Estado, neste ato representado por sua secretária, FRANCISCA ELIANA 
GUEDES DA SILVA, brasileira, casada, servidora pública, nomeada pelo Ato/Portaria nº 017/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, com domicílio e endereço também em Ouricuri, inscrita no CPF/MF sob o 
n°: 380.931.89491, portadora da Cédula de Identidade n°: 103595986 SSP CE, no uso de suas 
prerrogativas legais, e considerando o disposto no § 1º, do art. 14 e art. 21 da Lei Federal nº 
11.947/2009 e na Resolução/FNDE/CD nº. 38/2009, como segue, junto com a COMISSÃO 
ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, nomeada pela Ato/Portaria SEDUC nº 001/2019, de 20 de 
fevereiro de 2019, para realizar CHAMADA PÚBLICA, para Aquisição De Gêneros Alimentícios Da 
Agricultura Familiar E Do Empreendedor Familiar Rural, Destinado Ao Atendimento Ao Programa 
Nacional De Alimentação Escolar -  PNAE, para compor a merenda escolar para as escolas públicas 
municipais para o ano de 2019. 
 

1. OBJETO 

O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO (CRECHE, PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS - EJA) PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947, DE 16/07/2009, 
RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 E RESOLUÇÃO N° 4 DO FNDE DE 02/04/2015, E 
DEMAIS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DESTA CHAMADA PÚBLICA: 
 
 

ITEM PRODUTO UNID 

 

QUANT PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1.  Cenoura, integra, isenta de brotos, 

embalagem com peso expresso 

KG. 1.800 4,07 7.320,00 

2.  Coentro verde fresco, integro, 

aspecto agradável, embalagem em 

sacola virgens 

MOLHO 5.000 1,32 6.583,33 

3.  Feijão de corda, integro, limpo, KG. 2.900 6,07 17.593,33 
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produzido na safra atual, embalagem 

saco plástico resistente 

4.  Tomate, integro, tamanho uniforme, cor 

amarelada, não maduro, embalagem 

com peso expresso 

KG 3.000 4,67 14.000,00 

5.  Macaxeira, lavada, tamanho médio, 

com coloração normal (branca), de 

cozimento rápido, embalagem com 

peso expresso 

KG. 2.000 4,60 9.200,00 

6.  Ovo de galinha caipira, tamanho 

uniforme, integro, embalagem com 

proteção própria 

DÚZIA 10.500 9,17 96.250,00 

7.  Pimentão verde, integro, tamanho 

uniforme, cor verde amarelada, não 

maduro, embalagem com peso 

expresso 

KG. 1.300 7,10 9.230,00 

8.  Mamão de primeira, devendo 

apresentar polpas intactas e firmes, 

livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 160 3,17 506,67 

9.  Banana Prata de primeira qualidade, 

graúdas, em penca, frutos com 60 a 

70% de maturação, com cascas 

uniformes no grau máximo de evolução 

no tamanho, aroma e sabor da espécie, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes e 

com brilho. 

CENTO 900 51,67 46.500,00 

10.  Cebola, integra, tamanho uniforme, 

embalagem com peso expresso 

KG. 2.300 6,10 14.030,00 

11.  Carne de caprino (Bode), picada em 

tamanho pequeno, higienizada, em 

perfeitas condições para o consumo 

humano, embalagem resistente em 

KG. 5.500 18,50 101.750,0
0 
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sacolas virgens com peso expresso de 

02 quilogramas. 

12.  Melancia - redonda, graúda, de 

primeira, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta, 

acondicionada em a granel, pesando 

entre (6 a 10)kg cada unidade 

KG. 8.000 1,67 13.333,33 

13.  Polpa de Fruta - Polpa de Fruta 

integral (diversos sabores), 

pasteurizada, congelada, sem adição 

de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e 

agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, prazo 

de validade e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. 

KG 10.000 8,17 81.666,67 

14.  Sequilho – Ingredientes: amido de 

milho, açúcar cristal, agua, farinha de 

milho enriquecida com ferro e ácido 

fólico, margarina, leite integral, ovo, 

fermentos químicos (fermentos 

químicos, bicarbonato de amônio, 

pirofosfato de sódio e bicarbonato de 

sódio), sal, aroma idêntico ao natural e 

baunilha, livre de gorduras trans. Deve 

conter na embalagem informações 

PCT 10.000 8,17 81.666,67 
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nutricionais, data de validade e 

fabricação, lote, serviço de atendimento 

ao consumidor. Embalagem pacote 

com 400 gramas 

  
2. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

2.1 Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, o GRUPO FORMAL/INFORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL deverá apresentar os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROJETOS DE VENDA e AMOSTRAS EXIGIDAS DE 
PRODUTOS  
 
No dia 20 de março de 2019, às 09hs:00min, na sede da Secretaria da Municipal de Educação, 
com sede na Avenida Manoel Irineu de Araújo, 244, Bairro do Aeroporto, neste Município. 
 

3. FONTE DE RECURSO 

Recurso proveniente do FNDE 

12.306.0005.2023 – PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS 

4.1. Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante 
legal do GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL, no dia e local mencionados no Item 2, envelope  distinto, lacrado, não transparente, assim 
identificado. 

 

CHAMA PÚBLICA Nº 001/2019 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL 

PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 

Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 

Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 

 

4.1..1 No ENVELOPE Nº 1 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente acompanhada do original para 
conferência, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL a seguir 
descriminados, sob pena de inabilitação: 

I – cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

II – cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;  
 
III – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
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4.2 Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante 
legal do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL constituídos em Cooperativas e Associações deverão, no dia e local mencionados no Item 
2, envelope  distinto, lacrado, não transparente, assim identificado. 

 

CHAMA PÚBLICA Nº 001/2019 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL 

PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 

Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 

Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 

 

4.2.1. No ENVELOPE Nº 1 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente acompanhada do original para 
conferência, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL a seguir descriminados, 
sob pena de inabilitação: 

I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas; 

III – cópias das Certidões Negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

IV - Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de 
cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso 
de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

V – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

VI - Atestado de adimplência fornecido pela Secretaria Municipal de Educação 

 

5. DAS CONDIÇÕES DO PROJETO DE VENDA 

Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante legal 
do GRUPO INFORMAL/FORMAL, no dia, hora e local mencionado no item 2, envelope  distinto, 
lacrado, não transparente, assim identificado:  

 

CHAMA PÚBLICA Nº 001/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DO GRUPO INFORMAL OU FORMAL 

 

PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 

Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 

Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 

 

5.1  -  No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II, elaborado de acordo 
com as seguintes condições: 

I) ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do GRUPO FORMAL DE 
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AGRICULTORES E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo 
representante legal da organização; 

II) haver discriminação completa do(s) gênero(s) cotado(s) e especificado(s) no Anexo I por 
AGRICULTOR E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL; 

III) conter, o preço unitário e total por item, em moeda nacional do Brasil com até duas casas 
decimais após vírgulas (R$ 0,00); 

IV) conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou procedência (endereço do local de 
produção para vistoria ou fiscalização, caso necessário); 

v) estar incluídas as despesas com frete, logística de distribuição, recursos humano e materiais, 
assim como os encargos fiscais, tributários, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 
quando for o caso; custo de embalagem, rotulagem, seguro e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2019; 

VI) informar o prazo de validade do PROJETO DE VENDA não inferior à 60 (sessenta dias, contados 
a partir da sua entrega. 

 

6. DO VALOR ESTIMADO 
 
O valor estimado para a presente contratação é R$ 499.630,00 (Quatrocentos e noventa e nove 
mil seiscentos e trinta reais), conforme planilha (TR) anexa. 
 
7. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
 
7.1.1 SEQUILHO - produtos obtidos da mistura de farináceos (farinha de trigo, fubá, polvilho, araruta) 
com ovos, óleo vegetal, açúcar, leite pasteurizado ou suco de frutas, adicionado de fermento 
químico/ biológico, SEM CONSERVANTES QUÍMICOS - como PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, 
BICARBONATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO. 

 
7.1.2 Os produtos deverão ser fabricados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, mofos, parasitas e em perfeito estado de conservação. 
 
7.1.3 O produto CARNE GALINHA CAIPIRA - Trata-se de um produto fresco, carne com ossos, 

cortada em pedaços, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: 
sem manchas esverdeada ou pardacentas. 

 
7.1.4 O produto CARNE CAPRINA - Trata-se de um produto fresco, carne com ossos, 

cortada em pedaços, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: 
sem manchas esverdeada ou pardacentas. O produto deverá ser utilizada para a 
montagem de um mix para guisado, com o percentil de no máximo 10% de sebo e 
gordura dura. Não deve apresentar odor de ranço ou estranhos, e deve estar em 
perfeito estado de conservação/limpo, obedecendo a legislação vigente, RIISPOA 
(Regulamento para Inspeção Industrial e Sanitária para Alimentos de Origem Animal, 
Decreto nº 30.691, de 29 de Março de 1952) e alterações posteriores. 

 
 
8.2. Controle De Qualidade 
 
8.2.1 Deve obedecer à legislação vigente. 
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8.3.  Embalagem  

8.3.1 Embalagem Primária 
 

8.3.1.1  SEQUILHO E PÃO DE CENOURA – deverão ser apresentados em embalagem primária – 
embalados em saco plástico de polietileno transparente e resistente. Cada embalagem deverá 
apresentar peso de 01 (um) quilograma.  

8.3.1.2 CARNE CAPRINA – deverá ser apresentado em embalagem plástica, transparente e 
resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso de 1 Kg do produto. 

8.3.1.3 GALINHA CAIPIRA - deverá ser apresentado em embalagem plástica, transparente e 
resistente com 01 (uma) galinha inteira, com o 1kg do produto. 

8.3.1.4 OVOS – deverá ser apresentado em embalagem em lâmina de papelão forte, inodora e seco 
em caixilhos dos divisores celulares com a devida comprovação da inspeção. 

8.3.2 Embalagem Secundária 

A embalagem secundária deverá ser em saco plástico transparente e resistente, reforçada, 
adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente 
a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de validade contendo o peso em Kg.  Será considerada imprópria e será recusada a 
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e / ou deterioração. 
 
8.4 Período de Fornecimento 
 
Até 31/12/2019, contados da emissão da primeira Ordem de Fornecimento. 

 
8.5 Preço 

 
8.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos 
proponentes.  
 
8.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referencia: 
 
- os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 
- média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 03 (três) mercados varejistas, priorizando a 
feira do produtor da agricultura familiar. 
 
9. DO LOCAL DA ENTREGA 
 
9.1 Os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS deverão ser entregues no Depósito da Alimentação Escolar do 
Município de Ouricuri e/ou nas Unidades Educacionais quando solicitados. 
 
9.1.1 O objeto da presente licitação, referente aos itens  SEQUILHO, deverão ser entregues, 
semanalmente, preferencialmente às quartas feiras de 08:00h às 12:00h, conforme ordem de 
fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Educação;  
 
9.1.2 O objeto da presente licitação, referente ao OVOS, CARNE CAPRINA e GALINHA CAIPIRA, 
deverão ser entregues, semanalmente, todas as 3ª feiras às 08:00h (oito) horas às 12:00h (doze) 
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horas, conforme ordem de fornecimento Secretaria Municipal de Educação. 
 
9.2 O Cronograma de Entrega poderá sofrer ajuste e modificações ao longo do ano, o que será 
devidamente informado ao Grupo formal/informal com a devida antecedência. 
 
10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
10.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 
Chamada Pública. 
10.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 
quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada 
Pública. 
10.3 A Câmara de Negócios classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos 
valores.  
10.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Câmara de Negócios.  
 
11. RESULTADO 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMDA PÚBLICA divulgará o resultado do processo em até 48 
horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública. 
 
12.  DO CONTRATO 

Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, o Grupo Formal/informal 
será convocado Pela COMISSÃO ESPECIAL de CHAMADA PÚBLICA para assinatura do 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

12.1 - Do Prazo Contratual 

 
 O presente contrato vigorará contado a partir da assinatura até 31/12/2019. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1. A fiscalização do fornecimento do gênero alimentício, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, será feita pelo Departamento de Alimentação 
Escolar de Araripina – Setor de Merenda Escolar. 
13.2. A gestão do contrato ficará a cargo da servidora Enedina Roxana Aires de Alencar Lins, 
Coordenadora do Programa de Merenda Escolar na Secretaria Municipal de Educação na qual o 
serviço será prestado, a ser designado, formalmente, quando da formalização contratual, de acordo 
com o art. 67 §§ 1º e 2º da lei 8.666/93; 

 
 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
14.1. Acompanhar e Fiscalizar toda a execução do contrato.  

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
15.1 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente Contrato, 
nem sub-contratar qualquer das prestações que está obrigada sem prévio consentimento por escrito 
da contratante. 
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15.2 Arcar com todos os custos e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas à mão-de-obra 
empregada na execução dos serviços, sem que isto venha a incorrer em qualquer espécie de ônus 
para a contratante; 
 
15.3 Arcar, também, com os impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram 
direta ou indiretamente do serviço a ser contratado; 
 
15.4 Responder por danos causados à contratante ou a terceiros, decorrente de falhas ou 
irregularidades na execução dos serviços; 
 
15.5 Manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigida para a chamada pública.   
 
15.6 A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta 
chamada pública por um período de nove meses;  
 
15.7  A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme 
cronograma de entrega definido pelo Setor/Departamento de Alimentação Escolar do Município de 
Araripina. 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto 
e mediante a apresentação pela contratada da respectiva nota fiscal – fatura devidamente certificada 
pela Secretaria de Educação. 
  
17. FATOS SUPERVENIENTES 
 
17.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua 
publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda 
por decisão da Comissão Especial de Chamada Pública, poderá haver: 
 
17.1.1 Adiamento do processo; 
17.1.2 revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 A presente CHAMADA PÚBLICA poderá ser obtida na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (endereço no preâmbulo) no horário de 08:30 às 13h, de Segunda a Sexta-feira (exceto 
feriados), e/ou através do e-mail: gabinete@ouricuri.pe.gov.br – informações através do fone (87) 
3874.1083. 
 
19.2 A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus 
anexos. 

 
19. FORO 
 
20.1 A presente Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do município de Ouricuri, estado de Pernambuco, para conhecer e julgar 

mailto:gabinete@ouricuri.pe.gov.br
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quaisquer questões dele decorrentes. 
 
 

Ouricuri, 25 de Fevereiro de 2019. 
 
 

HUMBERTO OLIVEIRA LACERDA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

 

MARCILENE MACÊDO BORGES 
MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

 

FABIANA MENDES DA COSTA 
MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 
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ANEXO I 

 

COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVIÇO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURICURI/PE. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão Social:  
CNPJ/MF N°                        DAP Nº:  
Endereço:  Bairro:  
CEP:                        Cidade//Estado:  
Telefone:                       Fax:  
E-mail:  
 
 
2. VALIDADE DA PROPOSTA: __________________________________ 

 
3. DOS PRODUTOS E QUANTITATIVO: 

 

ITEM PRODUTO UNID 

 

QUANT PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1.  Cenoura, integra, isenta de brotos, 

embalagem com peso expresso 

KG. 1.800   

2.  Coentro verde fresco, integro, 

aspecto agradável, embalagem em 

sacola virgens 

MOLHO 5.000   

3.  Feijão de corda, integro, limpo, 

produzido na safra atual, embalagem 

saco plástico resistente 

KG. 2.900   

4.  Tomate, integro, tamanho uniforme, cor 

amarelada, não maduro, embalagem 

com peso expresso 

KG 3.000   

5.  Macaxeira, lavada, tamanho médio, 

com coloração normal (branca), de 

cozimento rápido, embalagem com 

peso expresso 

KG. 2.000   

6.  Ovo de galinha caipira, tamanho DÚZIA 10.500   
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uniforme, integro, embalagem com 

proteção própria 

7.  Pimentão verde, integro, tamanho 

uniforme, cor verde amarelada, não 

maduro, embalagem com peso 

expresso 

KG. 1.300   

8.  Mamão de primeira, devendo 

apresentar polpas intactas e firmes, 

livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG 160   

9.  Banana Prata de primeira qualidade, 

graúdas, em penca, frutos com 60 a 

70% de maturação, com cascas 

uniformes no grau máximo de evolução 

no tamanho, aroma e sabor da espécie, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes e 

com brilho. 

CENTO 900   

10.  Cebola, integra, tamanho uniforme, 

embalagem com peso expresso 

KG. 2.300   

11.  Carne de caprino (Bode), picada em 

tamanho pequeno, higienizada, em 

perfeitas condições para o consumo 

humano, embalagem resistente em 

sacolas virgens com peso expresso de 

02 quilogramas. 

KG. 5.500   

12.  Melancia - redonda, graúda, de 

primeira, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta, 

acondicionada em a granel, pesando 

entre (6 a 10)kg cada unidade 

KG. 8.000   

13.  Polpa de Fruta - Polpa de Fruta KG 10.000   
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integral (diversos sabores), 

pasteurizada, congelada, sem adição 

de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e 

agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, peso líquido 

de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, prazo 

de validade e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. 

14.  Sequilho – Ingredientes: amido de 

milho, açúcar cristal, agua, farinha de 

milho enriquecida com ferro e ácido 

fólico, margarina, leite integral, ovo, 

fermentos químicos (fermentos 

químicos, bicarbonato de amônio, 

pirofosfato de sódio e bicarbonato de 

sódio), sal, aroma idêntico ao natural e 

baunilha, livre de gorduras trans. Deve 

conter na embalagem informações 

nutricionais, data de validade e 

fabricação, lote, serviço de atendimento 

ao consumidor. Embalagem pacote 

com 400 gramas 

PCT 10.000   

 

 

___________________, ___, _______________ de 2019. 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 


