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AVISO DE CHAMADA PUBLICA 0001/2017 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, torna público para o 
conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para a seleção de interessados 
no fornecimento de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 
11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações.  
 
Lista de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 
 

Nº Produto Unidade Quantidade 
*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

001 

ABOBORÁ MADURA - de tamanhos 
grandes, uniformes, sem defeitos, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
livre de terra ou corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Peso 
médio de 5 Kg cada. 

Kg                  30,0   R$          4,60   R$             138,00  

002 

ABOBRINHA VERDE - Boa qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, livre de 
terra e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

Kg                  60,0   R$          3,14   R$             188,40  

003 

ALFACE – lisa, crespa ou americana, 
fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e 
intacta, isenta de material terroso, livre 
de resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

Unid.                200,0   R$          1,50   R$             300,00  

004 

BATATA INGLESA – lavadas ou 
escovadas, classe maior que 42 ate 70 
mm, sem defeitos graves (podridão 
úmida, seca, coração oco ou negro), 
apresentação firme, inteira, desprovida 
de odor ou sabor estranho, sem 
material terroso ou sujidade, livres de 
substâncias tóxicas ou nocivas. 

Kg                200,0   R$          2,83   R$             566,00  

005 

BATATA DOCE - lavadas ou 
escovadas, classe maior que 42 ate 70 
mm, sem defeitos graves (podridão 
úmida, seca, coração oco ou negro), 
apresentação firme, inteira, desprovida 
de odor ou sabor estranho, sem 
material terroso ou sujidade, livres de 
substâncias tóxicas ou nocivas. 

Kg                  50,0   R$          2,33   R$             116,50  
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006 

BETERRABA - Sem folhas, de 
primeira, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos 
e sem terra aderida à superfície.  

Kg                  60,0   R$          3,10   R$             186,00  

007 

BERINJELA – De boa qualidade sem 
danos fisiológicos ou mecânicos, 
tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, intactas, firmes 
e bem desenvolvidos. 

Kg                  30,0   R$          3,59   R$             107,70  

008 

BRÓCOLIS - de boa qualidade, de cor 
verde, bem formado, livre de danos 
mecânicos,  com peso mínimo de 180 
gr. 

Unid.                  60,0   R$          4,16   R$             249,60  

009 

COUVE – Tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, 
coloração uniforme e sem manchas, 
bem desenvolvida, firme e intacta, 
isenta de material terroso e umidade 
externa anormal, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

Maço                  40,0   R$          2,16   R$              86,40  

010 

CHUCHU - De primeira, tamanho e 
colorações uniformes, livres de 
materiais terrosos, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

Kg                  40,0   R$          2,49   R$              99,60  

011 

CEBOLA - Não brotada, sem danos 
fisiológicos ou mecânicos, tamanho 
médio, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidos. 

Kg                100,0   R$          3,76   R$             376,00  

012 

CENOURA - Sem folhas, de primeira, 
tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, escovados, 
coloração uniforme; isentas de 
sujidades, sem corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, tenras. 

Kg                  60,0   R$          3,23   R$             193,80  

013 
CEBOLINHA - de boa qualidade, de 
cor verde, bem formado, livre de 
danos. 

Maço                  30,0   R$          1,76   R$              52,80  

014 

COUVE-FLOR - De boa qualidade, 
bem formadas, isenta de insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. 
com peso mínimo de 180 gr. 

Unid.                  60,0   R$          3,76   R$             225,60  

015 

MANDIOCA – Tipo branca/amarela, 
primeira, raízes grandes, no grau 
normal de evolução no tamanho, sabor 
e cor própria da espécie, uniformes, 
frescas, com casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos,  livres da maior 
parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície 
externa e isentas de umidade anormal. 

Kg                  60,0   R$          3,50   R$             210,00  
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016 

PEPINO - De boa qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações 
e cortes. 

Kg                  30,0   R$          2,96   R$              88,80  

017 

REPOLHO VERDE - Tamanho médio, 
primeira qualidade, cabeças fechadas, 
sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas e com coloração 
uniforme. Livres de terra nas folhas 
externas. com peso mínimo de 600 Kg. 

Unid.                  40,0   R$          2,58   R$             103,20  

018 

RÚCULA – De boa qualidade, fresca, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de material terroso. 

Maço                  55,0   R$          4,66   R$             256,30  

019 
SALSA - de boa qualidade, de cor 
verde, bem formado, livre de danos. 

Maço                  30,0   R$          2,76   R$              82,80  

020 

TOMATE - Aproximadamente 80 % 
amadurecimento, de boa qualidade, 
bem formados, limpos, com coloração 
própria, livres de danos mecânicos, 
fisiológicos e pragas.  

Kg                  50,0   R$          6,26   R$             313,00  

021 

VAGEM VERDE - Tamanho curto, e 
coloração uniforme, livre de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundo 
de manuseio ou transporte.  

Kg                  30,0   R$          6,66   R$             199,80  

022 

BANANA PRATA – Em pencas, de 
primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionados em pencas 
integra. 

Kg                  80,0   R$          4,76   R$             380,80  

023 

CAQUI - Aproximadamente 80 % 
amadurecimento, de boa qualidade, 
bem formados, limpos, com coloração 
própria, livres de danos mecânicos, 
fisiológicos e pragas. 

Kg                  50,0   R$          6,95   R$             347,50  

024 

LARANJA PERA - Maduros frutos de 
tamanho médio, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor 
da espécie, uniformes, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho. 

Kg                100,0   R$          3,66   R$             366,00  

025 

LIMÃO TAITI – De boa qualidade, no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos 
e firme. 

Kg                  60,0   R$          4,93   R$             295,80  

026 

MAÇA - Frutos de tamanho médio, 
aroma sabor da espécie, sem 
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, 
com grau de maturação adequado 
para servir. 

Kg                100,0   R$          6,49   R$             649,00  
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027 

MAMÃO TIPO FORMOSA - De boa 
qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca  sem 
rupturas, características de cultivo bem 
definidos, bem formados e em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação.  

Kg                100,0   R$          5,59   R$             559,00  

028 

MARACUJÁ - De boa qualidade, 
tamanho e coloração uniformes 
devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

Kg                  50,0   R$          6,16   R$             308,00  

029 

MELANCIA – De boa qualidade, casca 
lisa e brilhante, sem rupturas, 
características de cultivo bem 
definidas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos; 

Kg                120,0   R$          2,53   R$             303,60  

030 

PESSEGO - estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, 
com coloração própria, livres de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças e estarem em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. 

Kg                  60,0   R$        14,00   R$             840,00  

031 

TANGERINA - espécie Ponkan 
devendo apresentar as características 
do cultivo bem definidas, estarem 
fisiologicamente desenvolvidas, bem 
formadas, limpas, com coloração 
própria, livres de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e 
estarem em perfeitas condições de 
conservação e maturação 

Kg                  40,0   R$          2,70   R$             108,00  

032 

PÃO CASEIRO – Obrigatório 500 a 
600 Kg cada. Não sendo aceito fora 
dos padrões de peso. O pão deve ser 
fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado 
de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cosido. 

Unid.                  80,0   R$        10,00   R$             800,00  

033 

CUCA CASEIRA – Obrigatório 400 a 
600 Kg cada. Não sendo aceito fora 
dos padrões de peso. Devendo ser 
fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado 
de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cosido. 

Kg                  15,0   R$          6,90   R$             103,50  

034 

MEL - Esses produtos devem ser 
fabricados com matérias primas não 
fermentadas, isentas de matéria 
terrosa, parasitos e detritos animais e 
vegetais. É vedada a adição de 
essências, corantes naturais ou 
artificiais, conservadores e 

Pote (1 Kg)                  15,0   R$        37,50   R$             562,50  
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edulcorantes.  

035 
RAPADURA - Obrigatório 400 a 500 
Kg cada. Não sendo aceito fora dos 
padrões de peso.  

Maço                  20,0   R$          4,25   R$              85,00  

    
TOTAL GERAL  R$              9.849,00  

 
O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação 
poderá ser adquirido na Superintendência de Compras e Licitações, sito a Rua Olívio 
Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná – 
Fone (41) 3664-1165 ou 3664-121. 
 
A documentação de Habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até as 
09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 05 de outubro de 2017 no mesmo endereço 
supra citado. 
 

Doutor Ulysses/PR, 14 de setembro de 2017. 
 
 
 

________________________________________ 
Luiz Otero Moreira Fitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


