
ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município PRIMAVERA

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Número do Processo Licitatório 20212906-02

Exercício
2021

Modalidade
Chamamento Público (Lei nº 11.947/2009)

Tipo
Não se Aplica

Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
COMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

Complemento Material de Consumo

Regime

Abertura 30/08/2021 10:00

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura NA SALA DE LICITAÇÃO - CPL - PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA/PA.

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 ABOBORA - Colhidas ao atingir grau de maturação normal e
apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento
do tamanho; aroma e cor próprios da espécie e variedade; estarem
livres da maior parte de terra aderente, estarem isenta de umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar intacta e limpa.

quilograma 488,0000 3,50001

2 Açaí Especial tipo A em polpa - Açaí, congelado, apresentando
consistência média de 1ª qualidade deve ser obtido de frutos
frescos, sadios, maduros com características físicas, químicas e
organolépticas específicas do fruto. Entregue em embalagem de
polipropileno de 1 Kg, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, Validade não inferior a 60 dias da data da
entrega.  Deverá apresentar o selo (SIF, SIE, SIM OU
ARTESANAL).

quilograma 1.273,0000 16,67002

3 ALFACE - Constituído por folhas sãs, inteiras, limpas e hidratadas.
As folhas devem estar com aspectos de produto fresco, ou seja, sem
manchas escuras ou amarelas, sem sinais de murcha e com talos
firmes; cor: verde-claro. odor e sabor próprio.   Amarrados em
maços. Transportados de forma adequada.

quilograma 139,0000 11,33003

4 BATATA DOCE - Deverá ser de primeira qualidade, sem rama,
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,
sem rachaduras e cortes, com tamanho e

quilograma 432,0000 5,50004
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coloração uniforme devendo ser graúda; peso aproximado por
unidade 240g.

5 CARIRU - Deve ser constituído por folhas maduras, frescas, inteiras
e sãs. As folhas devem estar com aspectos de produto fresco, ou
seja, sem manchas escuras ou amarelas, sem sinais de murcha e
com talos firmes. Aspecto folhoso; cor verde-escuro e odor e sabor
próprio.  Devem ser entregues amarrados em maços. Transportados
de forma adequada.

quilograma 121,0000 7,83005

6 CEBOLINHA - Deve ser constituída por folhas maduras, frescas,
inteiras e sãs. As folhas devem estar com aspectos de produto
fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, sem sinais de
murcha e com talos firmes. Aspecto folhoso; cor verde-escuro;
cheiro e sabor, próprio.  Devem ser entregues amarrados em maços.
Transportados de forma adequada.

quilograma 92,0000 10,67006

7 COENTRO -  Deve ser constituído por folhas maduras, frescas,
inteiras e sãs. As folhas devem estar com aspectos de produto
fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, sem sinais de
murcha e com talos firmes. Aspecto folhoso; cor verde-escuro e odor
e sabor próprio.   Devem ser entregues amarrados em maços.
Transportados de forma adequada.

quilograma 92,0000 13,00007

8 COUVE - Deve ser constituída por folhas maduras, frescas, inteiras
e sãs. As folhas devem estar com aspectos de produto fresco, ou
seja, sem manchas escuras ou amarelas, sem sinais de murcha e
com talos firmes. Aspecto folhoso; cor verde-escuro; cheiro e sabor,
próprio.  Devem ser entregues amarrados em maços. Transportados
de forma adequada.

quilograma 87,0000 12,67008

9 FARINHA DE TAPIOCA - É o produto obtido da fécula extraída das
raízes de mandiocas sadias. Deve ser isento de sujidades, parasitos
e larvas e estar livre de umidade. Cor uniforme e característica do
produto variando de acordo com seu tipo.  Embalagem plástica de
1kg.

quilograma 138,0000 19,50009

10 FEIJÃO VERDE - De 1ª qualidade, íntegro, de colheita recente; com
aspecto, odor, cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas,
material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de
maturação adequado para o consumo. Amarrados em maços.
Transportados de forma adequada.

quilograma 88,0000 9,330010

11 FRANGO CAIPIRÃO - A ave deve apresentar-se sem pé e sem
cabeça, limpa, sem penas. Deve ter aspecto saudável sem manchas
esverdeadas ou traços de decomposição ou líquidos orgânicos
aparentes. Embalagem primária: individual em sacos plásticos de
polietileno liso. Devem ser entregues congelados.
Embalagem plástica individual contendo SIF, SIE, SIM ou SELO
ARTESANAL.

quilograma 466,0000 18,900011

12 GOIABA - Devem ser procedentes de espécimes vegetais genuínos
e sãos, serem frescas; terem atingido o grau

quilograma 622,0000 8,500012
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máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e
variedades, apresentarem grau de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, serem colhidos
cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua
aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se
apresentar intactos e firme; não conter substâncias terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca;
aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos fertilizantes.

13 JAMBU  - Deve ser constituído por folhas maduras, frescas, inteiras
e sãs. As folhas devem estar com aspecto de produto fresco, ou
seja, sem manchas escuras ou amarelas, sem sinais de murcha e
com os talos firmes. Aspecto folhoso; cor verde escuro; Cheiro e
sabor próprios.   Devem ser entregues amarrados em maços.
Transportados de forma adequada.

quilograma 68,0000 11,330013

14 LARANJA - Devem ser procedentes de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem frescas; terem atingido o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades,
apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, serem colhidos
cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua
aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se
apresentar intactos e firme; não conter substâncias terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca;
aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos fertilizantes.

quilograma 2.358,0000 3,350014

15 LIMÃO TAITI - Constituído por frutos maduros, frescos, sãos e
inteiros. Não são tolerados os defeitos externos e internos que
prejudiquem o consumo ou o rendimento como: baixa suculência,
podridão, dano que atinja o albedo (parte branca) do fruto ou que
cause danos à polpa, fruto passado, murcho, e não suculento. O
produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no
ponto de consumo. Cheiro e sabor próprio.

quilograma 869,0000 4,170015

16 MACAXEIRA - Colhidas ao atingir o grau normal de maturação e
apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento
do tamanho; aroma e cor própria da espécie e variedade; estarem
livres da maior parte possível de terra aderente; estarem isenta de
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; não
apresentarem rachaduras ou corte na casca; a polpa deverá estar
intacta e limpa.
Deverá ser entregue descascado, em embalagem plástica sob
congelamento (-18ºc).
Embalagem de 500g ou 1kg contendo (SIF, SIE, SIM OU SELO
ARTESANAL).

quilograma 626,0000 5,170016
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17 MAMÃO - Serem colhidos ao atingir o grau normal de maturação e
apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento
do tamanho; aroma e cor próprios da espécie e variedade; estarem
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar
intacta e limpa.

quilograma 949,0000 5,000017

18 MAXIXE - Constituídos por frutos maduros, frescos, inteiros e sãos,
de formato, ovalado, com casca espinhosa ou lisa, de cor verde
clara. Devem ser firme, com cor uniforme, com os espinhos inteiros.
Não são tolerados frutos amarelados, que por serem mas velhos
tornam-se fibrosos, com sabor ruim e sementes duras.

quilograma 415,0000 7,000018

19 MEL EM SACHÊ - O mel não poderá conter substâncias estranhas à
sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez.
Não poderá apresentar caramelização nem espuma superficial. É
permitido o aquecimento do mel até no máximo 70ºc, desde que seja
mantida a sua atividade enzimática. É proibido a adição de corantes,
aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
qualquer natureza, naturais e sintéticos. Aspecto: líquido denso,
viscoso, translúcido ou parcialmente cristalizado. Cor levemente
amarelada a castanho-escuro. Cheiro e sabor próprios. Deverá
apresentar SIF, SIE, SIM ou selo ARTESANAL.

quilograma 146,0000 26,670019

20 MELANCIA - Frutos maduros, frescos, inteiros e sãos. Devem
apresentar peso médio de 8 a 14kg. Serem colhidas ao atingir o grau
normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado
de desenvolvimento do tamanho. Aroma e cor próprios da espécie e
variedade; devem estar livres da maior parte possível de terra
aderente; estarem isenta de umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos; não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a
polpa deverá estar intacta e limpa

quilograma 1.208,0000 3,330020

21 PEPINO - Constituído por frutos maduros, frescos, inteiros e sãos. O
fruto deve ser firme e de casca brilhante, não deve apresentar
ferimentos ou amassamentos. A polpa deve apresentar cor verde-
claro, e casca verde-escuro. Cheiro e sabor característico.

quilograma 309,0000 6,170021

22 PIMENTÃO - Frutos frescos, maduros, sãos e inteiros. O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. Cheiro e sabor próprio.

quilograma 93,0000 7,000022

23 PIMENTINHA - Frutos frescos, maduros, sãos e inteiros. O produto
deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de
consumo. Cheiro e sabor próprio.

quilograma 93,0000 7,830023

24 POLPA DE MURUCI - Especificações de acordo com anexo II do TR quilograma 192,0000 11,300024

25 POLPA DE TAPEREBA - Especificações de acordo com anexo II  do
TR

quilograma 192,0000 11,350025
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26 POLPA DE CAJU - Especificações de acordo com anexo II  do TR quilograma 192,0000 11,330026

27 POLPA DE ACEROLA - Especificações de acordo com anexo II  do
TR

quilograma 192,0000 11,330027

28 POLPA DE GOIABA - Especificações de acordo com anexo II  do TR quilograma 192,0000 11,330028

29 POLPA DE ABACAXI - Especificações de acordo com anexo II  do
TR

quilograma 192,0000 11,330029

30 POLPA DE MARACUJA - Especificações de acordo com anexo II
do TR

quilograma 192,0000 11,670030

31 QUIABO - Fruto de primeira qualidade, in natura, apresentando grau
de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

quilograma 415,0000 7,100031

32 TANGERINA - Devem ser procedentes de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem frescas; terem atingido o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades,
apresentarem  grau de maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, serem colhidos
cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua
aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se
apresentar intactos e firme; não conter substâncias terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca;
aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos fertilizantes.

quilograma 2.358,0000 3,250032

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Diário Oficial da União 10/08/2021AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U. - SEÇÃO 3 - Nº
150 - PAGINA 238.

Jornal de Grande Circulação no Estado 10/08/2021AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO DO PARÁ - B8

Site 10/08/2021AVISO DE LICTAÇÃO -
www.primavera.pa.gov.br (Portal da

Diário Oficial do Estado 10/08/2021AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO OFICIAL DO
ESTADO - PAGINA 168.

Diário Oficial da União 16/09/2021AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - SEÇÃO
3 - Nº 176 - PAGINA 272.

Diário Oficial da União 16/09/2021AVISO DE RATIFICAÇÃO - SEÇÃO 3 - Nº 176 -
PAGINA 272

Diário Oficial da União 20/09/2021AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO -
SEÇÃO 3 - Nº 178 - PAGINA 232.

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS Jurídica 20326044000113

ROSILEIDE SILVA DA SILVA Física 77658043249
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5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Justificativa JUSTIFICATIVA Baixar

Edital EDITAL E ANEXOS Baixar

Parecer Jurídico PARECER JURIDICO Baixar

Pesquisa de mercado PESQUISA DE MERCADO Baixar

Alimentos que atendam exigências do controle de
qualidade.

ALIMENTOS QUE ATENDEM EXIGENCIAS
DO CONTROLE DE QUALIDADE

Baixar

Declaração de aptidão do produtor rural. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR
RURAL

Baixar

Parecer Controle Interno PARECER CONTROLE INTERNO Baixar

Declaração de aptidão do produtor rural. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR
RURAL

Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

77658043249 - ROSILEIDE SILVA DA SILVA 6.589,4400

20326044000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO
MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA

102.407,0900

8. Contratos

Contratad 20326044000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

15/09/2021 102.407,090020210904 -
PMP

31/12/2021

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

Contratad 77658043249 - ROSILEIDE SILVA DA SILVA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

15/09/2021 6.589,440020210905 -
PMP

31/12/2021

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/1-_SOLICITACAO_ass_110821_102033.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/5-INSTRUMENTO_CONVOCATORIO_N_002-2021_ass_110821_122950.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/4-_PARECER_JURIDICO_ass_110821_101850.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/2-_PESQUISA_DE_PRECO_ass_110821_101930.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/5-_TERMO_DE_REFERENCIA_ass_110821_102413.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/9-DECLARACAO_DE_APTIDAO_PRODUTOR_RURAL_ASS_181021_152737.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/8-PARECER_CONTROLE_INTERNO_181021_152851.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3587885/9-_DECLARACAO_DE_APTIDAO_DO_PRODUTOR_RURAL_ass_181021_154654.pdf

