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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001 

 

Processo Licitatório nº 010/2019 

Chamada Pública de Compras nº 001/2019   

Assunto: Retificação. 

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 027/2019 de 04/02/2019, tendo em 

vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos 

interessados, que houve a primeira retificação  acrescentando a informação que segue; 

  

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

Acrescentou-se entidade articuladora (EMPAER) 

ANEXO II 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
Identificação da proposta em atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 001/2019 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Grupo Informal 

1. Nome do Produtor 
xxxxxxxxxxxxx 

2. CPF 
xxx.xxx.xxx-xx 

3. RG 
Xxxxxxxx SSP/xx 

4. Fone 
066 xxxx xxxx 

5. CEP 
78.645-000 

6. Endereço 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Município 
Vila Rica / MT 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ARTICULADORA 

 

1. Nome 
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

2. CNPJ 
36.886.778/0001-97 

3. E-mail 
empaervilarica@hotmail.com 

4. Fone 
066 3554 1245 

5. CEP 
78.645-000 
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6. Endereço 
Avenida Brasil, nº 886, Centro 

7. Município 
Vila Rica / MT 

 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA 

 

1. Nome da Entidade 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA 

2. CNPJ  
03.238.862/0001-45 

3. Município 
VILA RICA / 
MT 

4. Endereço 
AVENIDA BRASIL, N 2.000, BAIRRO BELA VISTA, PALÁCIO ARAGUAIA 

5. Fone 
066 3554 1111 

6. Nome do representante 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

IV – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

 

1.Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Valor Unit.  5.Valor Total 

     

     

Valor Total do Projeto R$ 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as 
condições de fornecimento. 

 
________________________________________ 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
 

 
______________________________________ 

Nome do Produtor 
P.A. xxxxxxxx 

 

ONDE SE LÊ 

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A 
SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO VALOR R$ TOTAL R$ 

1.  1.500 
 

Kg Abobrinha - brasileira, boa 
qualidade, e coloração uniforme, 
isenta de enfermidades, isenta de 
enfermidades, sem danos físicos e 
mecânicos, acondicionada em saco 
plástico, pesando aproximadamente 
pesando ate 2kg, CEAGESP 

2,60 3.900,00 

2.  500 Pct Alface - tipo crespa, fresca, com 
cor, odor e sabor próprios, de 
espécimes vegetais genuínas e sãs, 
com folhas brilhantes e sem pontos 
escuros, bem desenvolvida, 
ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, isenta de substancias 
terrosas e corpos estranhos, livre de 

5,33 2.665,00 
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resíduos de fertilizantes, não 
devendo estar golpeadas ou 
danificadas, acondicionada em 
caixa de polipropileno de alta 
densidade, conforme resolução 
CNNPA n°12 de 1978 
 

3.  5000 Kg Banana - maçâ, em pencas, de 
primeira, tamanho e coloracao 
uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do 
manuseio e transporte, 
acondicionada em caixa de 
madeira(500x350x265)mm,com 14 
duzias, pesando aproximadamente 
20kgs 
 

4,30 21.500,00 

4.  400 Kg Batata doce - rosada, boa qualidade, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, 
(rachaduras e cortes), tamanho 
uniforme, devendo ser graúda, 
acondicionada em caixas de 
madeira de (495x355x220)mm, 
pesando aproximadamente 24kgs. 
 

2,90 1.160,00 

5.  500 Pct Couve - tipo manteiga, fresca, de 
primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecanicos oriundos do manuseio 
e transporte, acondicionada em 
engradado de madeira 
(600x450x360)mm, em maços, 6kgs 
 

5,33 2.665,00 

6.  1500 Kg Mandioca processada - tipo branca, 
embalada em saco plástico, 
esterilizado em atmosfera 
modificada, pesando 
aproximadamente entre 1 kg a 
5kgs, acondicionado para 
transporte em caixas plásticas, 

5,13 7.695,00 
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brancas, vazadas, higienizada, 
picada ,resfriada, com aspecto 
uniforme na coloração, firme e 
intacta, livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
 

7.  3000 Kg Melancia - redonda, graúda, de 
primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada 
unidade. 

1,37 4.110,00 

8.  1500 Kg Milho verde processado - tipo em 
grãos cru, selecionado, higienizado, 
congelado, pesando 
aproximadamente entre 1 e 3kgs, 
firme e intacto, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionado em saco de 
polietileno, esterilizado, embalado 
em caixa de papelão reforçado. 

11,05 16.575,00 

9.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor acerola, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente 
de substancias estranhas a sua 
composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

2,63 2.630,00 

10.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor maracujá, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substancias estranhas a 
sua composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

2,63 2.630,00 

11.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor abacaxi, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente 
de substancias estranhas a sua 
composição, acondicionado em 

2,63 2.630,00 
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saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

12.  1.000 Unid Polpa de fruta – congelada, sem 
açúcar, sabor tamarindo, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substancias estranhas a 
sua composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

2,63 2.630,00 

13.  500 Kg Quiabo - liso, ótima qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos sem 
danos físicos, acondicionado em 
saco, peso em kg. 

5,43 2.715,00 

14.  20.000 Litros Leite pasteurizado - tipo C, teor  de 
matéria gorda com teor  de gordura  
de no mínimo  de 3%, envasado  
em embalagens  acondicionado  em 
saco de polietileno. 

3,15 63.000,00 

TOTAL 136.505,00 

 

LEIA-SE 

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A 
SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO VALOR R$ TOTAL R$ 

1.  1.500 
 

Kg Abobrinha - brasileira, boa 
qualidade, e coloração uniforme, 
isenta de enfermidades, isenta de 
enfermidades, sem danos físicos e 
mecânicos, acondicionada em saco 
plástico, pesando aproximadamente 
pesando ate 2kg, CEAGESP 

5,95 8.925,00 

2.  500 Pct Alface - tipo crespa, fresca, com 
cor, odor e sabor próprios, de 
espécimes vegetais genuínas e sãs, 
com folhas brilhantes e sem pontos 
escuros, bem desenvolvida, 
ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, isenta de substancias 
terrosas e corpos estranhos, livre de 
resíduos de fertilizantes, não 

5,81 2.905,00 
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devendo estar golpeadas ou 
danificadas, acondicionada em 
caixa de polipropileno de alta 
densidade, conforme resolução 
CNNPA n°12 de 1978 
 

3.  5000 Kg Banana - maça, em pencas, de 
primeira, tamanho e coloracao 
uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do 
manuseio e transporte, 
acondicionada em caixa de 
madeira(500x350x265)mm,com 14 
duzias, pesando aproximadamente 
20kgs 
 

4,01 20.050,00 

4.  400 Kg Batata doce - rosada, boa qualidade, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, 
(rachaduras e cortes), tamanho 
uniforme, devendo ser graúda, 
acondicionada em caixas de 
madeira de (495x355x220)mm, 
pesando aproximadamente 24kgs. 
 

2,68 1.072,00 

5.  500 Pct Couve - tipo manteiga, fresca, de 
primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecanicos oriundos do manuseio 
e transporte, acondicionada em 
engradado de madeira 
(600x450x360)mm, em maços, 6kgs 
 

5,82 2.910,00 

6.  1500 Kg Mandioca processada - tipo branca, 
embalada em saco plástico, 
esterilizado em atmosfera 
modificada, pesando 
aproximadamente entre 1 kg a 
5kgs, acondicionado para 
transporte em caixas plásticas, 
brancas, vazadas, higienizada, 

5,31 7.965,00 
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picada ,resfriada, com aspecto 
uniforme na coloração, firme e 
intacta, livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. 
 

7.  3000 Kg Melancia - redonda, graúda, de 
primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada 
unidade. 

2,52 7.560,00 

8.  1500 Kg Milho verde processado - tipo em 
grãos cru, selecionado, higienizado, 
congelado, pesando 
aproximadamente entre 1 e 3kgs, 
firme e intacto, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionado em saco de 
polietileno, esterilizado, embalado 
em caixa de papelão reforçado. 

12,83 19.245,00 

9.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor acerola, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente 
de substancias estranhas a sua 
composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

2,21 2.210,00 

10.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor maracujá, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substancias estranhas a 
sua composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

3,25 3.250,00 

11.  1.000 Unid Polpa de fruta - congelada, sem 
açúcar, sabor abacaxi, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente 
de substancias estranhas a sua 
composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 

2,15 2.150,00 
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contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

12.  1.000 Unid Polpa de fruta – congelada, sem 
açúcar, sabor tamarindo, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
ausente de substancias estranhas a 
sua composição, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 10 unidades de 100 
gramas cada. Devidamente 
Certificado no MAPA 

2,52 2.520,00 

13.  500 Kg Quiabo - liso, ótima qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos sem 
danos físicos, acondicionado em 
saco, peso em kg. 

8,38 4.190,00 

14.  2000 Kg Tomate - maduro, boa qualidade, 
graúda, de polpa firme e intacta, 
isento de enfermidades material 
terroso e umidade externa anormal, 
livre de resíduos e fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte, 
acondicionado em embalagem 
apropriada para o seu manuseio, 
venda por peso. 
 

5,51 11.020,00 

15.  20.000 Litros Leite pasteurizado - tipo C, teor  de 
matéria gorda com teor  de gordura  
de no mínimo  de 3%, envasado  
em embalagens  acondicionado  em 
saco de polietileno. 

3,15 63.000,00 

TOTAL 158.972,00 

 

Data do Certame : 18/03/2019 as  09:00hs no Paço Municipal  

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

                                                                                                     

Vila Rica / MT, 25 de Fevereiro de 2019. 

 

NÚBIA NARA OLIVEIRA SILVA LIMA 
PRESIDENTE DA CPL 

PORTARIA 001/2019 


