
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
        

 

 

ATA DE ABERTURA DE PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2017 

GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2017, as 09 hs no prédio da Prefeitura Municipal 

de Muaná, procedeu-se a abertura do processo de Chamada Pública N°01/2017, cujo o 

objeto é Aquisição de gêneros alimentícios de empreendedores da Agricultura Familiar 

Destinados aos Alunos das Escolas da Rede de Ensino Público do Município de Muaná, de 

acordo com a resolução FNDE N° 26/2013, e suas posteriores alterações. A abertura da 

sessão registramos a presença da Srª Edna Malato Pessoa, Presidente da Comissão de 

Licitação, o Sr° Robson Raphael Oliveira de Andrade Membro da Comissão, a Srª Werika 

Martins Melo Membro da Comissão, e a Srª Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães 

estando presente para habilitação e Proposta a Associação Comunitária dos Produtores 

Rurais do São João inscrita no CNPJ: 05.411.495/0001-65 tendo com seu representante o 

SR° FRASUEL FERNANDES RAMALHO inscrito no CPF: 635.851.202-10 e a Associação 

de Agricultores, Extrativistas, Aquicultores e Pescadores Artesanais do Município de 

Bagre – MÃE GRANDE inscrita no CNPJ: 13.592.335/0001-98 tendo seu Representante o 

SR° LUCIVALDO RODRIGUES NUNES inscrita no CPF: 608.225.542-91, dando 

continuidade a sessão ocorreu o recolhimento e abertura dos envelopes de Habilitação, 

onde todas se encontram Habilitadas, prosseguindo para a Abertura das Proposta, onde 

ficou apurado os itens de acordo com o anexo I, tendo como vencedores ambos os 

participantes tendo os valores a Associação Comunitária dos Produtores Rurais do São 

João o valor R$ 316.727,50 (trezentos e dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e 

cinqüenta centavos, e a Associação de Agricultores, Extrativistas, Aquicultores e 

Pescadores Artesanais do Município de Bagre – MÃE GRANDE com o valor de R$ 

285.983,50 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e cinqüenta 

centavos, conhecendo os vencedores a comissão de licitação resolve encerrar a Sessão de 

Chamada Publica 001/2017 ás 13:00h, listando para assinatura dos presentes. 
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ANEXO I 

 

     
ASSOCIAÇÃO SÃO JOÃO 

   
    

ITEM DECRIÇÃO UND QUANT  V UNIT  

2 

Abacate - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 3.150  R$        6,30  

3 

 Abacaxi - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 7.500  R$        4,65  

4 

Abóbora - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 7.700  R$        4,20  

7 

 Banana Prata -Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

grau de maturação que suporte manipulação, transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo 

KG 13.100  R$        5,95  

17 

Farinha de Mandioca Média -. Embalagens plásticas 

transparentes de polietileno resistentes, vedada e limpa 
com capacidade de 01 Kg, acondicionados em fardos 
plásticos de até 20Kg. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 
deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano após a data de fabricação 

KG 4.040  R$        4,95  
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18 

 Farinha de Tapioca Regional  -. Embalagens plásticas 

transparentes de polietileno resistentes, vedada e limpa 
com capacidade máxima de 500g, acondicionados em 
fardos plásticos de até 10Kg. Deve conter identificação 
do produto, registro no órgão competente, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 
deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano após a data de fabricação 

KG 1.560  R$     12,80  

20 

 Feijão Caupi -. Embalagem plástica resistente, vedadas 

e limpa com capacidade de 01 Kg.Deve conter 
identificação do produto, registro no órgão competente, 
informações nutricionais, data de fabricação e validade. 
Além disso, deverá apresentar o nome do Grupo Formal 
acrescido da modalidade fornecedora: agricultura familiar 
Acondicionadas em fardos plásticos transparentes de até 
30Kg. Validade de no mínimo 06 meses e ter sido 
fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no 
depósito da FMAE. 

KG 2.870  R$        6,95  

22 

Laranja - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 8.800  R$        2,25  

23 

Limão - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 2.000  R$        4,30  

24 

 Macaxeira - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 2.800  R$        2,15  
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25 

Manga regional - Tamanho médio, íntegro, boa 

qualidade, apresentando grau de maturação que permita 
suportar manipulação, transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Embalagem 
limpa que não tenha sido utilizada no acondicionamento 
de adubos, produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 2.000  R$        2,80  

26 

Mamão - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo 

KG 7.800  R$        2,50  

28 

Melancia -Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 
tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 9.000  R$        1,60  

29 

Polpa de fruta, sabor caju - Polpa de fruta 

pasteurizada, apresentando congelamento inferior a -
15°C,e validade não inferior a 180 dias a partir da data 
de fabricação. Embalagens plásticas transparentes, 
limpas, vedadas de polietileno de 01 Kg, acondicionados 
em fardos plásticos de até 20Kg. Deve conter 
identificação do produto, registro no órgão competente, 
informações nutricionais, data de fabricação e validade. 
Além disso, deverá apresentar o nome do Grupo Formal 
acrescido da modalidade fornecedora: agricultura familiar 

KG 500  R$        6,80  

31 

 Polpa de fruta, sabor acerola -. Polpa de fruta 

pasteurizada, apresentando congelamento inferior a -
15°C,e validade não inferior a 180 dias a partir da data 
de fabricação. Embalagens plásticas transparentes, 
limpas, vedadas de polietileno de 01 Kg, acondicionados 
em fardos plásticos de até 20Kg. Deve conter 
identificação do produto, registro no órgão competente, 
informações nutricionais, data de fabricação e validade. 
Além disso, deverá apresentar o nome do Grupo Formal 
acrescido da modalidade fornecedora: agricultura familiar 

KG 2.300  R$        6,30  
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ASSOCIAÇÃO MÃE GRANDE 

    

ITEM DECRIÇÃO UND QUANT  V UNIT  

1 

 Alface - Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana 

KG 200  R$        6,00  

2 

Abacate - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 

tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 3400  R$        6,30  

5 

Batata Inglesa - Batata de 1ª qualidade, lisa, lavada, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. 

KG 1250  R$        6,00  

6 

 Beterraba - Tamanho médio, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 30  R$        5,20  

7 

 Banana Prata -Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

grau de maturação que suporte manipulação, transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 

consumo 

KG 3900  R$        5,95  

8 

 Batata doce - Batata de 1ª qualidade, lisa, lavada, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 1700  R$        4,95  
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9 

Cebola - Tamanho médio, boa qualidade, apresentando 

grau de maturação que permita suportar manipulação, 
transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo 

KG 2000  R$        5,20  

10 

 Cenoura- Tamanho médio, boa qualidade, apresentando 

grau de maturação que permita suportar manipulação, 
transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo 

KG 2500  R$        5,40  

11 

Chuchu - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 2000  R$        4,60  

12 

Cariru  – Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana 

KG 500  R$        6,00  

13 

 Cebolinha  – Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana. 

KG 500  R$        6,00  

14 

Chicória  – Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana 

KG 200  R$        6,80  

15 

Coentro  - Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana. 

KG 1500  R$        6,80  

16 

Couve  - Folhas verdes, íntegro, boa qualidade. 

Embalagem que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana 

KG 5000  R$        5,50  
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17 

Farinha de Mandioca Média -. Embalagens plásticas 

transparentes de polietileno resistentes, vedada e limpa 
com capacidade de 01 Kg, acondicionados em fardos 
plásticos de até 20Kg. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações 

nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 
deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano após a data de fabricação 

KG 8960  R$        4,95  

18 

 Farinha de Tapioca Regional  -. Embalagens plásticas 

transparentes de polietileno resistentes, vedada e limpa 
com capacidade máxima de 500g, acondicionados em 
fardos plásticos de até 10Kg. Deve conter identificação 
do produto, registro no órgão competente, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 

deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano após a data de fabricação 

KG 440  R$      12,80  

19 

 Feijão verde - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem que não tenha 
sido utilizada no acondicionamento de adubos, produtos 

tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 4000  R$        6,80  
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20 

 Feijão Caupi -. Embalagem plástica resistente, vedadas 

e limpa com capacidade de 01 Kg.Deve conter 
identificação do produto, registro no órgão competente, 
informações nutricionais, data de fabricação e validade. 
Além disso, deverá apresentar o nome do Grupo Formal 
acrescido da modalidade fornecedora: agricultura familiar 
Acondicionadas em fardos plásticos transparentes de até 

30Kg. Validade de no mínimo 06 meses e ter sido 
fabricado no máximo 30 dias antes da entrega no 

depósito da FMAE. 

KG 5130  R$        6,95  

21 

Jambu - Folhas verdes, íntegras, boa qualidade. 

Embalagem limpa que não tenha sido utilizada no 
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou 

nocivos a saúde humana 

KG 1000  R$        3,50  

22 

Laranja - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 

tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana 

KG 200  R$        2,25  

24 

 Macaxeira - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 

tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 200  R$        2,15  
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26 

Mamão - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 200  R$        2,50  

27 

 Maxixe -Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Embalagem limpa que não 

tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos, 
produtos tóxicos ou nocivos a saúde humana. 

KG 400  R$        4,00  

29 

Polpa de fruta, sabor caju - Polpa de fruta pasteurizada, 

apresentando congelamento inferior a -15°C,e validade 
não inferior a 180 dias a partir da data de fabricação. 

Embalagens plásticas transparentes, limpas, vedadas de 
polietileno de 01 Kg, acondicionados em fardos plásticos 

de até 20Kg. Deve conter identificação do produto, 
registro no órgão competente, informações nutricionais, 

data de fabricação e validade. Além disso, deverá 
apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 

modalidade fornecedora: agricultura familiar 

KG 500  R$        6,80  
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30 

Polpa de fruta, sabor goiaba - Polpa de fruta 

pasteurizada, apresentando congelamento inferior a -
15°C,e validade não inferior a 180 dias a partir da data de 
fabricação. Embalagens plásticas transparentes, limpas, 

vedadas de polietileno de 01 Kg, acondicionados em 
fardos plásticos de até 20Kg. Deve conter identificação 
do produto, registro no órgão competente, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 

deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar 

KG 1000  R$      11,00  

31 

 Polpa de fruta, sabor acerola -. Polpa de fruta 

pasteurizada, apresentando congelamento inferior a -
15°C,e validade não inferior a 180 dias a partir da data de 
fabricação. Embalagens plásticas transparentes, limpas, 

vedadas de polietileno de 01 Kg, acondicionados em 
fardos plásticos de até 20Kg. Deve conter identificação 
do produto, registro no órgão competente, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. Além disso, 

deverá apresentar o nome do Grupo Formal acrescido da 
modalidade fornecedora: agricultura familiar 

KG 200  R$        6,30  
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32 

 Tucupi - Alimento derivado da mandioca, resfriado ( 

temperatura entre 0°C e 7°C), acondicionado em garrafa 
pet de 02 litros. A embalagem deverá manter as 

características originais do produto e ser resistente ao 
manuseio e transporte. Não deverão conter sujidades, 

parasitas, fragmentos de insetos e pedaços das partes do 
vegetal. Não serão aceitos o uso de corantes e 

realçadores de sabor, emulsificantes, espessantes e 
outras substâncias que diminuam a tensão interfacial 

entre as duas fases, alterando a composição original do 
tucupi. Validade de 30 (trinta) dias após data de 

fabricação 

LT 1700  R$        4,00  

33 

Repolho - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 200  R$        4,50  

34 

Tomate - Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, 

apresentando grau de maturação que permita suportar 
manipulação, transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo 

KG 500  R$        6,50  
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