
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 20222402-02

Exercício
2022

Modalidade
Chamamento Público (Lei nº 11.947/2009)

Tipo
Não se Aplica

Objeto
CHAMADA PÚBLICA PARA CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E
INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS À
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Complemento Material de Consumo

Regime

Abertura 18/05/2022 10:00

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento?

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura Na sala de licitações e contratos, situado na Av. General Moura Carvalho, s/nº,
Centro, Primavera/PA.

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 Abacaxi. Especificação: 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 1.650,0000 6,28001

2 Abóbora. Especificações: 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 1.850,0000 3,72002

3 Açaí Especial tipo A em polpa. Especificações: 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,

quilograma 1.660,0000 18,23003
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sujidades, parasitas e larvas, Validade não inferior a 60 dias da data
da entrega.  Deverá apresentar o selo (SIF, SIE, SIM OU
ARTESANAL).

4 Alface. Especificações: 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 380,0000 13,87004

5 Banana. Especificações: Procedentes de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem frescas, terem atingido o grau máximo ao
tamanho, pesando em média 100g; 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
colhidas 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 houver , devem se
apresentar intactos e firmes; não conter substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca;
estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos; estarem livres de resíduos fertilizantes.

unidade 23.800,0000 1,00005

6 Batata doce. Especificações: 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 coloração
uniforme devendo ser graúda; peso aproximado por unidade 240g.

quilograma 3.160,0000 6,05006

7 Cariru. Especificações: 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 360,0000 11,36007

8 Cebolinha. Especificações: 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 210,0000 15,91008

9 Coentro. Especificações: 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 210,0000 16,98009

10 Couve. Especificações: Deve ser constituída por folhas maduras,
frescas, inteiras e sãs. As folhas devem estar com

quilograma 290,0000 14,240010
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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.

11 Farinha de mandioca. Especificações: É o produto obtido das raízes
de mandioca sadias, devidamente limpas, maceradas, descascadas,
trituradas(moídas), prensadas, desmembradas, peneiradas, secas à
temperatura moderada. Isento de sujidades, parasitos e larvas e
estar livre de umidade. Cor uniforme e característica do produto,
variando segundo a qualidade. Embalagem plástica de 1kg. A
embalagem deve ser resistente ao manuseio e empilhamento.

quilograma 805,0000 8,190011

12 Farinha de tapioca. Especificações: 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. A embalagem deve ser resistente ao
manuseio e empilhamento.

quilograma 430,0000 15,530012

13 Feijão caupi. Especificações: Deve ser constituído por grãos
maduros, inteiros, livres de umidade, sujidades, larvas e parasitos.
Não deve conter materiais estranhos, como: pedaços de pedra,
madeira, terra ou qualquer outro. Aspecto: cor própria, sem presença
de escurecimento. Sabor: próprio e cheiro próprio.   Embalagem
plástica de 1kg. A embalagem deve ser resistente ao manuseio e
empilhamento.

quilograma 2.490,0000 10,530013

14 Feijão verde. Especificações: 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 244,0000 10,180014

15 Frango caipirão. Especificações: 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 940,0000 23,000015

16 Goiaba. Especificações: 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

quilograma 1.930,0000 8,970016
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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.

17 Jambu. Especificações: 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 200,0000 11,000017

18 Laranja. Especificações: 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.

unidade 20.100,0000 0,760018

19 Limão taiti. Especificações: 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 2.030,0000 4,950019

20 Macaxeira. Especificações: 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 3.880,0000 5,890020

21 Mamão. Especificações: 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

quilograma 2.140,0000 5,770021
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apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar
intacta e limpa.

22 Manga. Especificações: Deve ser de primeira qualidade. Em grau de
maturação de 80 a 90% que lhe permita suportar manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas para consumo.
Grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor. Sem
ferimentos ou defeitos, firme, com brilho, livre de ausência de
sujidade, parasitas e larvas.
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 1.060,0000 5,690022

23 Maxixe. Especificações: 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 180,0000 8,020023

24 Mel em sachê. Especificações: 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 200,0000 43,530024

25 Melancia. Especificações: 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 2.820,0000 4,300025

26 Ovo de galinha caipira. Especificações: Apresentar-se com a casca
integra, cor, odor e sabor característicos. Deverá apresentar SIF,
SIE, SIM ou selo ARTESANAL.

unidade 45.250,0000 1,520026

27 Pepino. Especificações: 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 470,0000 5,660027
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28 Pimentão. Especificações: 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 210,0000 9,270028

29 Pimentinha. Especificações: 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 210,0000 10,370029

30 Polpa de muruci. Especificações: O produto deve ser preparado com
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis
da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal.
Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor própria
da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta. Embalagem:
Sacos plásticos transparentes, lacrados, com identificação da fruta a
qual foi utilizada, peso, data de fabricação, data de validade, com
capacidade para 1kg. Deverá conter o selo Artesanal.

quilograma 950,0000 13,500030

31 Polpa de taperebá. Especificações: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor
própria da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta.
Embalagem: Sacos plásticos transparentes, lacrados, com
identificação da fruta a qual foi utilizada, peso, data de fabricação,
data de validade, com capacidade para 1kg. Deverá conter o selo
Artesanal.

quilograma 950,0000 14,000031

32 Polpa de caju. Especificações: O produto deve ser preparado com
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis
da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal.
Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor própria
da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta. Embalagem:
Sacos plásticos transparentes, lacrados, com identificação da fruta a
qual foi utilizada, peso, data de fabricação, data de validade, com
capacidade para 1kg. Deverá conter o selo Artesanal.

quilograma 950,0000 15,120032

33 Polpa de acerola. Especificações: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor
própria da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta.
Embalagem: Sacos plásticos transparentes, lacrados, com
identificação

quilograma 950,0000 12,170033
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da fruta a qual foi utilizada, peso, data de fabricação, data de
validade, com capacidade para 1kg. Deverá conter o selo Artesanal.

34 Polpa de goiaba. Especificações: O produto deve ser preparado com
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis
da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal.
Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor própria
da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta. Embalagem:
Sacos plásticos transparentes, lacrados, com identificação da fruta a
qual foi utilizada, peso, data de fabricação, data de validade, com
capacidade para 1kg. Deverá conter o selo Artesanal.

quilograma 950,0000 12,170034

35 Polpa de abacaxi. Especificações: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor
própria da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta.
Embalagem: Sacos plásticos transparentes, lacrados, com
identificação da fruta a qual foi utilizada, peso, data de fabricação,
data de validade, com capacidade para 1kg. Deverá conter o selo
Artesanal.

quilograma 950,0000 11,570035

36 Polpa de maracujá. Especificações: O produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais
ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Características Organolépticas: Aspectos: pasta mole, Cor
própria da fruta, Odor próprio da fruta, Sabor próprio da fruta.
Embalagem: Sacos plásticos transparentes, lacrados, com
identificação da fruta a qual foi utilizada, peso, data de fabricação,
data de validade, com capacidade para 1kg. Deverá conter o selo
Artesanal.

quilograma 950,0000 12,570036

37 Quiabo. Especificações: 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 165,0000 9,480037

38 Tangerina. Especificações: 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

unidade 21.100,0000 0,700038
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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.

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Diário Oficial do Estado 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO OFICIAL - Nº
34.946

Site 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO -
https://www.tcm.pa.gov.br

Mural Físico 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO - MURAL FISICO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA

Diário Oficial da União 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U - SEÇÃO 3 - Nº
77 - PAGINA 324.

Jornal de Grande Circulação no Estado 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO DO PARÁ -
B13

Portal da Transparência 26/04/2022AVISO DE LICITAÇÃO -
www.primavera.pa.gov.br (portal da

Mural Físico 30/05/2022AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - MURAL
FISICO (PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA)

Diário Oficial da União 30/05/2022AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO -
SEÇÃO 3 - Nº 101 - PAGINA 314

Jornal de Grande Circulação no Estado 30/05/2022AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO -
DIARIO DO PARÁ B10

Diário Oficial do Estado 30/05/2022AVISO DE ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO -
DIARIO OFICIAL Nº 34.987

Jornal de Grande Circulação no Estado 30/05/2022AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - DIARIO
DO PARÁ B10
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4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES Jurídica 20326044000113

LAERCIO REIS DA COSTA Física 48061891204

ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA Física 77658043249

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Parecer Jurídico PARECER JURIDICO Baixar

Alimentos que atendam exigências do controle de
qualidade.

Relação de Alimentos da Agricultura Familiar Baixar

Edital EDITAL Baixar

Justificativa JUSTIFICATIVA Baixar

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/PARECER_JURIDICO_280422_120818.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/4-ALIMENTOS_QUE_ATENDAM_EXIGENCIA_DO_CONTROLE_DE_QUALIDADE_290422_152901.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/5-INSTRUMENTO_CONVOCATORIO_N_001-2022_290422_152942.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/1-JUSTIFICATIVA_290422_153009.pdf


ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Pesquisa de mercado PESQUISA DE PREÇOS 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 Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

48061891204 - LAERCIO REIS DA COSTA 39.225,5000

20326044000113 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS PRIMAVERA

364.979,8700

77658043249 - ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA 35.378,0000

8. Contratos

Contratad 20326044000113 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

23/05/2022 364.979,8700Nº 20220510
- FME

31/12/2022

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

Contratad 48061891204 - LAERCIO REIS DA COSTA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

23/05/2022 39.255,5000Nº 20220508
- FME

31/12/2022

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

Contratad 77658043249 - ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA

Tipo ExtinçãoTipo Atitivo ValorNº Vigência Contrato

23/05/2022 35.378,0000Nº 20220509
- FME

31/12/2022

05149141000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERAContratant

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/2-PESQUISA_DE_PRECO_290422_153045.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/9-DECLARACAO_DE_APTIDAO_DO_PRODUTOR_RURAL_ass_130622_160636.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/8-PARECER_CONTROLE_INTERNO_130622_160655.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2022/61/61001/3695769/9-DECLARACAO_DE_APTIDAO_DO_PRODUTOR_RURAL_130622_160432.pdf

