ERRATA EDITAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 025/2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
O Município de ANTONINA, por seu Prefeito Municipal Sr. José Paulo Vieira Azim, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, alteração no
Edital de CHAMADA PÚBLICA, para fins de cadastro e análise de projeto de venda, pelo
que dispõe a Lei nº 11.947 e Resolução FNDE nº 26/2013, sendo que o prazo para a
entrega da documentação será até o dia 02 de junho de 2017, às 10h00min, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Marçalo, Nº 151 - 1º Andar - Centro, CEP
83.370-000, Antonina - PR.
1. DO OBJETO:
O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de grupos formais e
informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar para a alimentação escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme
quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.
2. DA ALTERAÇÃO
Fica alterado o TERMO DE REFERÊNCIA em seus valores e itens, conforme:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
ADE

QTDE

V. UNIT.

V. TOTAL

1

Abóbora seca descascada e congelada prepara com
aboboras sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos
animais ou vegetais, sem conservantes e aditivos. Não
deve conter fragmentos das partes não comestíveis, nem
substancias estranha à sua composição normal. Deverá
se
apresentar
acondicionada
em
embalagens
transparentes com peso líquido de 01 kg com
informações nutricionais, de acesso ao consumidor,
prazo de validade e data de fabricação. Proveniente de
estabelecimentos com licença sanitária. Prioritariamente
orgânico e/ou agroecológicos.

Kg

200

R$ 4,99

R$ 998,00

2

Abobrinha. Produtos sãos, limpos e de boa qualidade,
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e
uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações e cortes. Prioritariamente
orgânicos e/ou agroecológicos.

Kg

400

R$ 2,99

R$ 1.196,00

3

Aipim descascado e congelado. Limpo e isento de
parasitos e detritos animais ou vegetais, sem
conservantes e aditivos. Não deve conter fragmentos das
partes não comestíveis nem substancias estranha à sua
composição
normal.
Deverá
se
apresentar
acondicionado em embalagens transparentes com peso
líquido de 01 kg com informações nutricionais, de acesso
ao consumidor, prazo de validade e data de fabricação.
Proveniente de estabelecimentos com licença sanitária.

Kg

200

R$ 4,50

R$ 900,00

4

Alface lisa ou crespa com folhas brilhantes, firmes e sem
áreas escuras, frescas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

Uni

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00

5

Banana caturra em pencas, frutos com 60% a 70% de
maturação climatizada, tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente livres de resíduos de fertilizantes,
devendo
ser
prioritariamente
orgânicos
e/ou
agroecológicos.

Kg

6000

R$ 3,00

R$ 18.000,00

6

Banana prata extra, em pencas, fruto com 60 70% de
maturação climatizada, tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta 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,
devendo
ser
prioritariamente
orgânicos
e/ou
agroecológicos.

Kg

8000

R$ 4,00

R$ 32.000,00

7

Berinjela. Os frutos devem se apresentar com coloração
intensa e característica, sem defeitos, brilhante e com
polpa macia e firme. Os frutos devem ser classificados e
padronizados.
Prioritariamente
orgânicos
e/ou
agroecológicos.

Kg

200

R$ 3,99

R$ 798,00

8

Beterraba. Tamanho médio, produtos limpos, de boa
qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos
com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e
uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações e cortes. Prioritariamente
orgânicos e/ou agroecológicos.

Kg

200

R$ 3,99

R$ 798,00

9

Caqui. Com aparência fresca, ter atingido o grau máximo
de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação e o transporte. Não estrem
danificados por quaisquer lesões de origem mecânica ou
por insetos afetando sua aparência, não conter
substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à sua superfície da casca, estarem isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos,
estarem livres de resíduos aparentes de caldas ou
agrotóxicos. Tamanho médio padronizado.

Kg

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

10

Brócolis. Cabeças firmes e sem áreas amareladas, com
maturação uniforme e coloração própria. Prioritariamente
orgânicos e/ou agroecológicos.

Uni

500

R$ 3,50

R$ 1.750,00

11

Cenoura. Devem apresentar as características de cultivar
bem definidas. Estarem suficientemente desenvolvidas,
com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie.
Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica. Estarem livres da maior parte
possível de terra aderente à casca. Não apresentarem
rachaduras ou cortes na casaca. A polpa deverá estar
intacta e limpa, devendo ser prioritariamente orgânicos
e/ou agroecológicos.

Kg

500

R$ 3,50

R$ 1.750,00

12

Cheiro verde, folhas de cor verde, de primeira qualidade
com molho graduado, composto de cebolinhas e
salsinha, viçoso, brilhante, fresco, sem excesso de
umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes,
Maço
sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução
completa de tamanho, livre de insetos, isenta de danos
por qualquer lesão física ou mecânica. Devendo ser
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

1.500

R$ 2,24

R$ 3.360,00

13

Chuchu extra, cor verde, tamanho e coloração uniforme,
firme e compacta, livre de resíduos de fertilizantes,
isentam de enfermidades, parasitas e larvas, materiais
terrosos e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

500

R$ 2,99

R$ 1.495,00

14

Couve folha de cor verde, de primeira qualidade com
molho viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de
umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes,
sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução Maço
completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos
por qualquer lesão física ou mecânica. Devendo ser
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

1000

R$ 2,50

R$ 2.500,00

15

Escarola. Folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,
frescas, com coloração e tamanhos uniformes e típicos
da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, livre de
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente
orgânicos e/oi agroecológicos.

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00

Kg

Uni

16

Geleia de fruta de ótima qualidade sabores de banana ou
goiaba ou uva. Íntegro produzido de forma artesanal e
que se utilizam insumos naturais, sem conservantes,
corantes
e
outros
aditivos,
produzidos
em
estabelecimentos certificados e autorizados pela
Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser de plástico
ou vidro transparente, lacrada e com indicação do peso,
data de validade e ingredientes descritos. Apresentando
garantia de higiene e consistência adequada.

Kg

500

R$ 10,14

R$ 5.070,00

17

Milho verde. Espiga de milho verde “in natura”, de
primeira qualidade, grau médio de amadurecimento,
próprio para o consumo cozido, com cascas sãs, sem
rupturas, isentos de matéria terrosa, raízes e parasitas.

Kg

2.500

R$ 1,20

R$ 3.000,00

18

Molho de tomate. Deverá ser preparados com frutos
maduros, sãos, sem pele, sem sementes e estar isento
de fermentação. Cor vermelha, odor e sabor próprio.

Uni

1000

R$ 11,14

R$ 11.140,00

19

Couve flor. Cabeças firmes e sem áreas escuras, com
maturação uniforme e coloração própria, sem manchas
de
fungos,
prioritariamente
orgânicos
e/ou
agroecológicos.

Uni

200

R$ 3,50

R$ 700,00

20

Pão caseiro. Ótima qualidade, íntegro, produzido de
forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes, certificados e autorizados pela
Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com indicação do peso, data de
validade e ingredientes descritos. Apresentando garantia
de higiene e consistência adequada.

Kg

250

R$ 10,14

R$ 2.535,00

Kg

500

R$ 2,70

R$ 1.350,00

Kg

2000

R$ 15,18

R$ 30.360,00

Kg

1.500

R$ 3,00

R$ 4.500,00

21

22

23

Pepino. Íntegros, com coloração verde escura, firmes,
isento de sujidades ou corpos estranhos.
Polpa de fruta congelada, preparada com frutas sãs,
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou
vegetais, sem conservantes e aditivos. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substancias estranha à sua composição normal. Deverá
se
apresentar
acondicionada
em
embalagens
transparentes com peso líquido de 01 kg, com
informações nutricionais, de acesso ao consumidor,
prazo de validade e data de fabricação e se apresentar
nos seguintes sabores: acerola, maracujá, manga,
mamão e abacaxi. Proveniente de estabelecimentos com
inspeção oficial.
Poncã ou mexerica fresca, frutos com 60 a 70% de
maturação climatizada, tamanho médio, cor amarela
alaranjada, 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, de
colheita recente, livre de resíduos de fertilizante,
devendo
ser
prioritariamente
orgânicos
e/ou
agroecológicos.

24

Repolho. Tamanho e coloração verde e uniforme,
adequado ao consumo imediato. Produto selecionado
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou
batidas, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou
agroecológicos.

Uni

500

R$ 2,99

R$ 1.495,00

25

Vagem fresca, tipo macarrão curta, cor verde escura,
tamanho e coloração uniformes, 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, devendo ser prioritariamente orgânico e/ou
agroecológico.

Kg

500

R$ 5,99

R$ 2.995,00

26

Suco de uva integral sem adição de açúcar

L

1000

R$ 13,00

R$ 13.000,00

27

Cebola nacional, de primeira qualidade, compacta e
firme, sem lesões de origem física
ou
mecânica,
perfurações
e
cortes,
tamanho
e coloração
uniformes; devendo ser bem desenvolvida; isenta
de sujidades e larvas, com a haste bem seca, livre
de brotos, tamanho médio. Prioritariamente orgânicos
e/ou agroecológicos.

Kg

500

R$ 3,00

R$ 1.500,00

28

Mamão formosa; de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

kg

300

R$ 3,00

R$ 900,00

TOTAL ESTIMADO

Anderson Alves Maurício
Presidente CPL

R$ 150.590,00

