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ERRATA E ALTERAÇÕES DE EDITAL  
 
 
A Comissão de licitação do Edital de Chamada Pública – 1ª GRE 01/2019, instituída através da 
Portaria nº 1191/2018, no ato do dia 15 de novembro de 2018, vem tornar pública as retificações no 
Edital N° 01/2019, publicado no Diário Oficial, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para 
atendimento de alunos matriculados na 1ª Gerência Regional de Ensino, da Secretaria de Estado da 
Educação da Paraíba para o ano letivo 2019. 
 

 Onde se lê 
Os Agricultores Familiares, Empreendedores Rurais Familiares e suas Organizações 

que estiverem de acordo com o art. 27, § 3º da resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2016, deverão 
apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até às 16h30min do dia 
21/01/2019, sendo a Abertura dos trabalhos às 9h00min do dia 22/01/2019 na 1° Gerência 
Regional de Ensino Auditório de Centro de Formação de Educadores, Professora Elisa 
Bezerra Mineiros, SEE/PB, localizado na Rua Cel. Benevenuto Gonçalves da Costa, no 
Bairro de Mangabeira VII, João Pessoa-PB. / 58056-230 

 
 

LEIA-SE: 
Os Agricultores Familiares, Empreendedores Rurais Familiares e suas Organizações 

que estiverem de acordo com o art. 27, § 3º da resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2016, deverão 
apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até às 16h30min do dia 
04/02/2019, sendo a Abertura dos trabalhos às 9h00min do dia 05/02/2019 na 1° Gerência 
Regional de Ensino Auditório de Centro de Formação de Educadores, Professora Elisa 
Bezerra Mineiros, SEE/PB, localizado na Rua Cel. Benevenuto Gonçalves da Costa, no 
Bairro de Mangabeira VII, João Pessoa-PB. / 58056-230 

 
 
 

 Onde se lê – TERMO DE REFERÊNCIA, página 1. 
 

2 

Abacate: de primeira qualidade, in natura, tamanho, 
cor, grau médio de maturação e formação uniforme, 
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e/ou 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 14.611 R$ 5,00 R$ 73.055,00 

5 

Banana, tipo Prata, fruto fresco com apresentação 
em pencas, de primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Não  serão 
aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecâncicas (físicas), que afetem  sua 
qualidade e aspecto. 

Kg 68.675 R$ 2,45 R$ 168.253,26 

6 

Batata doce, de primeira qualidade, bem 
desenvolvida, sem rama, tamanho e coloração 
uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem, rachaduras e cortes, danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
Acondicionada em embalagem transparente atóxica. 

Kg 87.417 R$ 2,33 R$ 203.680,68 

7 

Bebida láctea, sabores variados. Acondicionada em 
saco de polietileno leitoso, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido de 1L, com selo do serviço de inspeção 
municipal (SIM) ou do serviço estadual de inspeção 
estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal 

Lt 143.299 R$ 3,49 R$ 500.112,11 



(SIF). 

8 

Beterraba: fruto de porte médio de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 10.529 R$ 2,99 R$ 31.481,71 

9 

Bolos diversos: produto natural isento de sujidades, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Data de 
Fabricação e Validade, registros do fabricante e 
informações nutricionais. 

kg 58.141 R$ 9,66 R$ 561.642,06 

10 

Cebola branca: extra, de primeira qualidade com 
grau médio de amadurecimento, sem rama, 
compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas, firme, acondicionados 
em embalagens transparentes atóxicas. 

Kg 47.928 R$ 3,66 R$ 175.417,21 

11 

Cenoura: Porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes, acondicionados em embalagens 
transparentes atóxicas. 

Kg 38.841 R$ 2,99 R$ 116.134,59 

12 

Chuchu: porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes, acondicionados em embalagens 
transparentes atóxicas. 

kg 19.718 R$ 2,90 R$ 57.181,62 

15 

Carne Bovina Acém congelada em peças, com no 
máximo 10% de gordura e 3% aponevroses, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco 
plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, 
que garanta integridade do produto até o momento 
do consumo. Acondicionados em embalagens de 3 e 
ou 5kg. Na embalagem devem constar dados de 
identificação e informações nutricionais do produto, 
validade mínima de 30 dias a partir da data da 
entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. 

kg 70.130 R$ 15,50 
R$ 

1.087.015,00 

17 

Carne Bovina Moída - Congelada, com no máximo 
3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica 
em filme de PVC transparente ou saco plástico 
transparente, flexível e resistente, que garanta a 

Kg 63.783 R$ 14,72 R$ 938.882,82 



integridade do produto até o momento do consumo, 
acondicionados  em pacotes de 1kg.Na embalagem 
devem constar dados de identificação e informações 
nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias 
a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE 
ou SIM. 

19 

Feijão Macassar: Feijão, tipo macassar, tipo 1, 

constituído de mínimo 90% de grãos na cor 

característica a variedade correspondente de grãos 

inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 

15%, isento de material terroso, sujidades e misturas 

de outras espécies. Produto com identificação, peso 

líquido de 1 kg e com prazo de validade.  

Kg 44.716 R$ 3,91 R$ 174.841,12 

20 

Filé de Peixe ou Carne Mecanicamente 
Separada(CMS) - Congelado, sem espinha, isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, com 
peso aproximado de 180g, embalados em camadas 
separadas por filmes plásticos, transparentes e 
atóxicos, limpas e secas, não violadas, que garantam 
a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 5kg por 
caixa. Deverá constar na embalagem dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade 
do produto, nº do registro no SIFou SIE prazo de 
validade mínimo de 30 dias a partir da data de 
entrega. 

Kg 40.453 R$ 30,00 
R$ 

1.213.593,60 

21 

Frango Caipira Inteiro: Congelado, sem pés, cabeça, 
pescoço e vísceras, sem miúdos, livre de parasitos e 
de qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor 
próprios em porções individuais em embalagens 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. Com peso médio por unidade 2 kg. De 
acordo com as Portarias da ANVISA, nº do registro no 
SIF, SIE ou SIM. 

kg 52.920 R$ 15,50 R$ 820.260,00 

24 

Inhame Cará: Porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 68.674 R$ 4,50 R$ 309.033,00 

26 

Laranja Pêra: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 51.224 R$ 2,73 R$ 139.842,07 

27 

Limão Tahiti: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 

kg 12.328 R$ 4,99 R$ 61.515,72 



suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

28 

Macaxeira: raízes com porte médio de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 78.710 R$ 1,43 R$ 112.555,87 

29 

Mamão, tipo formosa, de primeira qualidade, bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio de transporte. Acondicionada 
em embalagem transparente atóxica. 

Kg 44.075 R$ 1,83 R$ 80.656,52 

31 

Maracujá fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor, 
aroma e sabor característico da espécie/variedade. 
Apresentar grau de maturidade adequado de tal 
modo que permita suportar a manipulação, 
transporte e a conservação para consumo mediato e 
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em sacos plásticos transparentes 
atóxicos 

Kg 37.701 R$ 3,96 R$ 149.295,96 

32 

Melancia: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 74.454 R$ 1,56 R$ 116.147,62 

33 

Ovo Caipira: extra, pesando no mínimo 50 
(cinquenta) gramas por unidade; isento de sujidades, 
fungos, substâncias tóxicas, com odor e sabor 
anormais. Acondicionado em embalagens 
apropriadas (30 unidades), com prazo mínimo de 
validade de 15 (quinze) dias a partir da data de 
entrega, não pode estar com casca trincada ou 
quebrada, de 1º qualidade. Deve atender aos 
dispositivos legais de registro no SIM,SIE ou SIF e 
Inspeção sanitária. 

band 6.987 R$ 21,83 R$ 152.517,48 

34 

Ovo de Granja: extra, pesando no mínimo 55 
(cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos, substâncias tóxicas, com odor e 
sabor anormais. Acondicionado em embalagem 
primária de bandejas, de papelão forte, com divisões 
celulares, contendo 30 unidades cada bandeja, com 
prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias a 
partir da data de entrega, não pode estar com casca 
trincada ou quebrada, de 1º qualidade. Deve atender 
aos dispositivos legais de registro no SIM,SIE ou SIF e 
Inspeção sanitária. 

band 40.087 R$ 10,90 R$ 436.948,30 



35 

Pimentão: fruto de porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca intacta e firme.  

kg 21.288 R$ 4,33 R$ 92.176,17 

36 

Polpa de Abacaxi: sem conservantes, acidulante 

e/ou agentes químicos, composto líquido extraído 

pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

kg 31.202 R$ 8,88 R$ 277.077,31 

37 

Polpa de Acerola: sem conservantes, acidulante e/ou 

agentes químicos, composto líquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

Kg 53.053 R$ 8,33 R$ 441.928,16 

40 

Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou 

agentes químicos, composto líquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

Kg 42.715 R$ 8,50 R$ 363.074,10 



 
LEIA-SE  
 

41 

Tomate: fruto de porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 49.487 R$ 3,83 R$ 189.533,68 

2 

Abacate: de primeira qualidade, in natura, tamanho, 
cor, grau médio de maturação e formação uniforme, 
com polpa intacta e firme, sem danos físicos e/ou 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 14.611 R$ 7,80 R$ 113.965,80 

5 

Banana, tipo Prata, fruto fresco com apresentação 
em pencas, de primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Não  serão 
aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecâncicas (físicas), que afetem  sua 
qualidade e aspecto. 

Kg 71.075 R$ 3,90 R$ 277.191,72 

6 

Batata doce, de primeira qualidade, bem 
desenvolvida, sem rama, tamanho e coloração 
uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem, rachaduras e cortes, danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
Acondicionada em embalagem transparente atóxica. 

Kg 88.077 R$ 3,77 R$ 332.048,78 

7 

Bebida láctea, sabores variados. Acondicionada em 
saco de polietileno leitoso, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido de 1L, com selo do serviço de inspeção 
municipal (SIM) ou do serviço estadual de inspeção 
estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal 
(SIF). 

Lt 145.859 R$ 3,49 R$ 509.046,51 

8 

Beterraba: fruto de porte médio de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 10.629 R$ 4,55 R$ 48.361,95 

9 

Bolos diversos: produto natural isento de sujidades, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Data de 
Fabricação e Validade, registros do fabricante e 
informações nutricionais. 

kg 58.716 R$ 19,50 
R$ 

1.144.962,00 

10 

Cebola branca: extra, de primeira qualidade com 
grau médio de amadurecimento, sem rama, 
compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas, firme, acondicionados 
em embalagens transparentes atóxicas. 

Kg 48.414 R$ 3,66 R$ 177.195,97 

11 

Cenoura: Porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 

Kg 39.353 R$ 2,99 R$ 144.031,98 



consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes, acondicionados em embalagens 
transparentes atóxicas. 

12 

Chuchu: porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes, acondicionados em embalagens 
transparentes atóxicas. 

kg 19.874 R$ 4,55 R$ 90.425,79 

15 

Carne Bovina Acém congelada em peças, com no 
máximo 10% de gordura e 3% aponevroses, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco 
plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, 
que garanta integridade do produto até o momento 
do consumo. Acondicionados em embalagens de 3 e 
ou 5kg. Na embalagem devem constar dados de 
identificação e informações nutricionais do produto, 
validade mínima de 30 dias a partir da data da 
entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. 

kg 70.978 R$ 22,75 
R$ 

1.614.749,50 

17 

Carne Bovina Moída - Congelada, com no máximo 
3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser 
isenta de cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica 
em filme de PVC transparente ou saco plástico 
transparente, flexível e resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, 
acondicionados  em pacotes de 1kg.Na embalagem 
devem constar dados de identificação e informações 
nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias 
a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE 
ou SIM. 

Kg 64.331 R$ 20,15 
R$ 

1.296.265,62 

19 

Feijão Macassar: Feijão, tipo macassar, tipo 1, 

constituído de mínimo 90% de grãos na cor 

característica a variedade correspondente de grãos 

inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 

15%, isento de material terroso, sujidades e misturas 

de outras espécies. Produto com identificação, peso 

líquido de 1 kg e com prazo de validade.  

Kg 44.979 R$ 7,41 R$ 333.297,35 

20 

Filé de Peixe ou Carne Mecanicamente 
Separada(CMS) - Congelado, sem espinha, isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, com 
peso aproximado de 180g, embalados em camadas 
separadas por filmes plásticos, transparentes e 
atóxicos, limpas e secas, não violadas, que garantam 
a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 5kg por 
caixa. Deverá constar na embalagem dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade 
do produto, nº do registro no SIFou SIE prazo de 
validade mínimo de 30 dias a partir da data de 
entrega. 

Kg 40.553 R$ 32,50 
R$ 

1.317.976,40 

21 
Frango Caipira Inteiro: Congelado, sem pés, cabeça, 
pescoço e vísceras, sem miúdos, livre de parasitos e 
de qualquer substância contaminante que possa 

kg 53.320 R$ 16,90 R$ 901.108,00 



alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor 
próprios em porções individuais em embalagens 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. Com peso médio por unidade 2 kg. De 
acordo com as Portarias da ANVISA, nº do registro no 
SIF, SIE ou SIM. 

24 

Inhame Cará: Porte médio/grande de boa qualidade, 
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 69.224 R$ 5,85 R$ 404.960,40 

26 

Laranja Pêra: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 51.954 R$ 4,29 R$ 222.883,52 

27 

Limão Tahiti: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 12.598 R$ 7,80 R$ 98.262,84 

28 

Macaxeira: raízes com porte médio de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 79.930 R$ 3,25 R$ 259.773,80 

29 

Mamão, tipo formosa, de primeira qualidade, bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio de transporte. Acondicionada 
em embalagem transparente atóxica. 

Kg 44.735 R$ 2,86 R$ 127.940,96 

31 

Maracujá fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor, 
aroma e sabor característico da espécie/variedade. 
Apresentar grau de maturidade adequado de tal 
modo que permita suportar a manipulação, 
transporte e a conservação para consumo mediato e 
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em sacos plásticos transparentes 

Kg 38.361 R$ 7,80 R$ 299.215,80 



atóxicos 

32 

Melancia: fruto fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

Kg 74.744 R$ 2,58 R$ 192.838,49 

33 

Ovo Caipira: extra, pesando no mínimo 50 
(cinquenta) gramas por unidade; isento de sujidades, 
fungos, substâncias tóxicas, com odor e sabor 
anormais. Acondicionado em embalagens 
apropriadas (30 unidades), com prazo mínimo de 
validade de 15 (quinze) dias a partir da data de 
entrega, não pode estar com casca trincada ou 
quebrada, de 1º qualidade. Deve atender aos 
dispositivos legais de registro no SIM,SIE ou SIF e 
Inspeção sanitária. 

band 7.087 R$ 23,40 R$ 165.826,44 

34 

Ovo de Granja: extra, pesando no mínimo 55 
(cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos, substâncias tóxicas, com odor e 
sabor anormais. Acondicionado em embalagem 
primária de bandejas, de papelão forte, com divisões 
celulares, contendo 30 unidades cada bandeja, com 
prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias a 
partir da data de entrega, não pode estar com casca 
trincada ou quebrada, de 1º qualidade. Deve atender 
aos dispositivos legais de registro no SIM,SIE ou SIF e 
Inspeção sanitária. 

band 40.363 R$ 10,90 R$ 439.956,70 

35 

Pimentão: fruto de porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca intacta e firme.  

kg 21.431 R$ 7,28 R$ 156.016,22 

36 

Polpa de Abacaxi: sem conservantes, acidulante 

e/ou agentes químicos, composto líquido extraído 

pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

kg 31.202 R$ 9,10 R$ 283.941,84 

37 

Polpa de Acerola: sem conservantes, acidulante e/ou 

agentes químicos, composto líquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

Kg 53.259 R$ 8,33 R$ 443.644,14 



 
 

 Onde se lê – Fonte de Recursos, página 8. 
 

2.1 O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 13.492.065,92 
 
LEIA-SE: 
 

2.1 O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 16.512.142,00. 
 

 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

40 

Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou 

agentes químicos, composto líquido extraído pelo 

esmagamento das partes comestíveis de frutas 

carnosas, apresentação na forma polpa de fruta 

congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de 

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que 

mantidos congelados a - 18º C, com validade 

mínima de 30 dias a contar da data da entrega, 

acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 

1Kg, e suas condições e especificações deverão estar 

de acordo com os normativos e o nº do registro do 

MAPA. Conter na embalagem impresso de forma 

indelével: registro do fabricante no órgão 

competente, marca, nome do fabricante e fantasia, 

CNPJ, n° do lote, data de fabricação, validade, peso, 

composição e telefone do SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). 

Kg 42.793 R$ 8,50 R$ 363.737,10 

41 

Tomate: fruto de porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho 
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza fitossanitária, 
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e 
firmes.  

kg 49.923 R$ 5,46 R$ 272.577,40 



 Onde se lê – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 2019 - ANEXO I - QUANTITADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR ESCOLA 
 

NOME DA ESCOLA 
ABACAXI (KG) R$ 

2,78 

ABACATE 
(KG) R$ 5,00 

ACEROLA 
(KG) R$ 3,66 

ALFACE 
(KG) R$ 

8,52 

BANANA 
PRATA (KG) R$ 

2,45 

BATATA 
DOCE (KG) 

R$ 2,33 

BEBIDA 
LÁCTEA (LT) 

R$ 3,49 

BETERRABA 
(KG) R$ 2,99 

BOLOS 
DIVERSOS 

(KG) R$ 9,66 

Ana Higina 300 0 0 0 600 450 300 0 1,200 

Eci cônego Nicodemos 
Neves 

400 0 360 360 500 900 1,400 0 600 

EEEFM PROFESSOR 
JOSÉ BAPTISTA DE 
MELLO 

700 400 600 0 800 800 1.000 0 600 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 

0 0 0 0 0 0 840 0 525 

EEEFM DOM JOSÉ 
MARIA PIRES 

250 0 250 100 350 400 500 0 200 

ENE.CASSIANO 
RIBEIRO COUTINHO 

500 0 420 50 450 500 600 0 0 

 

NOME DA ESCOLA 

CEBOLA BRANCA 
(KG) R$ 3,66 

CENOURA 
(KG) R$ 2,99 

CHUCHU 
(KG) R$ 2,90 

COENTRO 
(KG) R$ 

12,33 

COUVE-FOLHA 
(KG) R$ 9,33 

CARNE 
BOVINA 

SEM 
OSSO - 
ACÉM  
(KG) 

R$15,50 

CARNE 
BOVINA - CHÃ 
DE DENTRO 

(KG) R$ 23,19 

CARNE 
BOVINA 

MOÍDA (KG) 
R$14,72 

FARINHA DE 
MANDIOCA 
(KG) R$ 6,00 

Ana Higina 100 200 200 100 0 200 200 200 0 

Eci cônego Nicodemos 
Neves 

110 400 0 300 80 400 1,800 500 0 

EEEFM PROFESSOR 
JOSÉ BAPTISTA DE 
MELLO 

200 200 200 150 0 500 500 500 50 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 

84 28 14 14 0 112 0 112 0 

EEEFM DOM JOSÉ 
MARIA PIRES 

200 100 100 50 50 800 800 800 200 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 

100 160 50 70 30 500 500 250 50 

 
 
 



NOME DA ESCOLA 

FEIJÃO 
MACASSAR (KG) 

R$ 3,91 

FILÉ DE 
PEIXE (KG) 

R$ 30,00 

FRANGO 
CAIPIRA 
INTEIRO 
(KG) R$ 

15,50 

FRANGO 
DE 

GRANJA 
(KG) R$ 

7,50 

GOIABA (KG) 
R$ 4,16 

INHAME 
DA 

COSTA 
(KG) R$ 

4,50 

JERIMUM (KG) 
R$ 2,66 

LARANJA 
PÊRA (KG) 

R$ 2,73 

LIMÃO 
TAHITI (KG) 

R$ 4,99 

Ana Higina 170 0 0 170 0 200 0 300 0 

Eci cônego Nicodemos 
Neves 

201 400 2,000 281 100 0 170 500 150 

EEEFM PROFESSOR 
JOSÉ BAPTISTA DE 
MELLO 

200 0 0 500 450 0 60 500 300 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 

147 0 0 0 0 0 0 420 0 

EEEFM DOM JOSÉ 
MARIA PIRES 

200 200 0 1,000 70 200 70 200 0 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 

80 0 0 500 180 0 30 0 0 

 

NOME DA ESCOLA 

MACAXEIRA (KG) 
R$ 1,43 

MAMÃO 
FORMOSA 

(KG) R$ 1,83 
MANGA 

KG) R$ 
3,83 

MARACUJÁ 
KG) R$ 3,96 

MELANCIA 
(KG) R$ 1,56 

OVO 
CAIPIRA 

(BANDEJA 
COM 30 

OVOS) R$ 
21,83 

OVO DE 
GRANJA 

(BANDEJA 
COM 30 

OVOS) R$ 
10,90 

PIMENTÃO 
VERDE (KG) 

R$ 4,33 

POLPA DE 
ABACAXI 

(KG) R$ 8,88 

Ana Higina 450 300 0 0 100 0 80 100 100 

Eci cônego Nicodemos 
Neves 

1,100 200 0 180 2,300 288 0 400 0 

EEEFM PROFESSOR 
JOSÉ BAPTISTA DE 
MELLO 

900 100 400 600 600 0 250 100 300 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 

840 0 0 0 210 0 224 7 0 

EEEFM DOM JOSÉ 
MARIA PIRES 

300 200 100 100 600 0 120 60 200 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 

500 0 100 300 100 0 100 50 0 

 
 
 
 



NOME DA ESCOLA 

POLPA DE 
ACEROLA 

(KG) R$ 8,33 

POLPA 
DE 

CAJÁ 
(KG) R$ 

10,00 

POLPA 
DE CAJU 
(KG) R$ 

9,00 

POLPA DE 
GOIABA (KG) 

R$ 8,50 
TOMATE (KG) 

R$ 3,83 

Ana Higina 320 100 320 320 250 

Eci cônego Nicodemos 
Neves 

1,100 500 900 560 250 

EEEFM PROFESSOR 
JOSÉ BAPTISTA DE 
MELLO 

300 300 300 300 200 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 

364 0 0 182 84 

EEEFM DOM JOSÉ 
MARIA PIRES 

200 100 100 200 150 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 

0 0 0 0 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEIA-SE 
 
 

NOME DA ESCOLA 
ABACAXI (KG) R$ 

2,78 
ABACATE 

(KG) R$ 7,80 
ACEROLA 

(KG) R$ 3,66 
ALFACE 

(KG) R$ 8,52 
BANANA PRATA 

(KG) R$ 3,90 

BATATA 
DOCE (KG) 

R$ 3,77 

BEBIDA 
LÁCTEA (LT) R$ 

3,49 

BETERRABA 
(KG) R$ 4,55 

BOLOS 
DIVERSOS 

(KG) R$ 19,50 

Ana Higina 300 0 0 0 600 450 300 0 1.200 

Eci cônego Nicodemos Neves  400 0 360 360 500 900 1.400 0 600 

EEEFM PROFESSOR JOSÉ 
BAPTISTA DE MELLO 700 400 600 0 800 800 1.000 0 600 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 0 0 0 0 0 0 1.200 0 750 

EEEFM DOM JOSÉ MARIA 
PIRES 500 0 350 100 350 400 1.200 0 200 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 500 0 420 50 450 500 600 0 0 

 
 
 
 

NOME DA ESCOLA 
CEBOLA BRANCA 

(KG) R$ 3,66 
CENOURA 

(KG) R$ 3,66 
CHUCHU (KG) 

R$ 4,55 

COENTRO 
(KG) R$ 

12,33 

COUVE-FOLHA 
(KG) R$ 9,33 

CARNE 
BOVINA 

SEM OSSO - 
ACÉM (KG) 

R$22,75 

CARNE BOVINA 
- CHÃ DE 

DENTRO (KG) 
R$ 23,19 

CARNE 
BOVINA 

MOÍDA (KG) 
R$20,15 

FARINHA DE 
MANDIOCA 
(KG) R$ 6,00 

Ana Higina 100 200 200 100 0 200 200 200 0 

Eci cônego Nicodemos Neves 110 400 0 300 80 400 1.800 500 0 

EEEFM PROFESSOR JOSÉ 
BAPTISTA DE MELLO 200 200 200 150 0 500 500 500 50 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 120 40 20 14 0 160 0 112 0 

EEEFM DOM JOSÉ MARIA 
PIRES 350 300 100 100 50 1.200 1.000 1.000 200 



ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 100 160 50 70 30 500 500 250 50 

 

NOME DA ESCOLA 
FEIJÃO 

MACASSAR (KG) 
R$ 7,41 

FILÉ DE 
PEIXE (KG) R$ 

32,50 

FRANGO 
CAIPIRA 

INTEIRO (KG) 
R$ 16,90 

FRANGO DE 
GRANJA 

(KG) R$ 7,50 

GOIABA (KG) R$ 
4,16 

INHAME DA 
COSTA (KG) 

R$ 5,85 

JERIMUM (KG) 
R$ 2,66 

LARANJA 
PÊRA (KG) 

R$ 4,29 

LIMÃO TAHITI 
(KG) R$ 7,80 

Ana Higina 170 0 0 170 0 200 0 300 0 

Eci cônego Nicodemos Neves 201 400 2.000 281 100 0 170 500 150 

EEEFM PROFESSOR JOSÉ 
BAPTISTA DE MELLO 200 0 0 500 450 0 60 500 300 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 210 0 0 0 0 0 0 600 0 

EEEFM DOM JOSÉ MARIA 
PIRES 300 300 0 1.500 100 300 70 300 30 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 80 0 0 500 180 0 30 0 0 

 
 
 

NOME DA ESCOLA 
MACAXEIRA (KG) 

R$ 3,25 

MAMÃO 
FORMOSA 

(KG) R$ 2,86 

MANGA KG) 
R$ 3,83 

MARACUJÁ 
KG) R$ 7,80 

MELANCIA (KG) 
R$ 2,58 

OVO 
CAIPIRA 

(BANDEJA 
COM 30 

OVOS) R$ 
23,40 

OVO DE 
GRANJA 

(BANDEJA 
COM 30 OVOS) 

R$ 10,90 

PIMENTÃO 
VERDE (KG) 

R$ 7,28 

POLPA DE 
ABACAXI (KG) 

R$ 9,10 

Ana Higina 450 300 0 0 100 0 80 100 100 

Eci cônego Nicodemos Neves 1.100 200 0 180 2.300 288 0 400 0 

EEEFM PROFESSOR JOSÉ 
BAPTISTA DE MELLO 900 100 400 600 600 0 250 100 300 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 1.200 0 0 0 300 0 320 10 0 

EEEFM DOM JOSÉ MARIA 
PIRES 500 200 150 100 600 0 200 100 200 



ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 500 0 100 300 100 0 100 50 0 

 
 
 

NOME DA ESCOLA 
POLPA DE 

ACEROLA (KG) 
R$ 8,33 

POLPA DE 
CAJÁ (KG) R$ 

10,00 

POLPA DE 
CAJU (KG) R$ 

9,00 

POLPA DE 
GOIABA (KG) 

R$ 8,50 

TOMATE 
(KG) R$ 5,46 

Ana Higina 320 100 320 320 250 

Eci cônego Nicodemos Neves 1.100 500 900 560 250 

EEEFM PROFESSOR JOSÉ 
BAPTISTA DE MELLO 300 300 300 300 200 

Escola Maria de Lourdes 
Araujo 520 0 0 260 120 

EEEFM DOM JOSÉ MARIA 
PIRES 250 100 150 200 250 

ENE.CASSIANO RIBEIRO 
COUTINHO 0 0 0 0 180 

 
 
As demais disposições do edital permanecem inalteradas.  


