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Secretaria Municipal 
de Educação 

DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAE 

MEMO. 150/2021 - DAE 

Parauapebas, 09 de agosto de 2021 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Setor de Licitação / SEMED 

Assunto: Analise documental - Chamada pública 

Conforme solicitado pela Coordenadoria da Central de Licitações e Contratos, no dia 

06/08/2021, foi realizada análise técnica da documentação do processo de Chamada Pública n° 

001/2020 SEMED. Os documentos foram analisados pela coordenadora do Departamento de 

Alimentação Escolar Ana Cristina Costa de Sousa, pela nutricionista do quadro técnico Ercília 

Carvalho Gomes, e pelo técnico do setor de Licitações e Contratos da SEMED Lucas Lisboa 

da Silva Cruz. Foram encontrados documentos das seguintes cooperativas: Cooperativa dos 

produtores rurais da região de Carajás - COOPER; Cooperativa agroecológica e da agricultura 

familiar da Carajás - COOAFAC; Cooperativa dos produtores rurais de Parauapebas e região 

- COPROPA; Cooperativa mista familiar da Amazônia - COOAF-Amazônia; Cooperativa de 

agricultores familiares da região de Carajás. Buscamos analisar todos os documentos 

solicitados no edital destacando o Extrato de DAP Jurídica, declaração de produção própria dos 

associados/cooperados, e declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do 

limite individual de venda dos seus associados/cooperados. 

Foram encontrados todos os documentos solicitados das seguintes cooperativas: 

COOPER, COOAFAC, COOAF-Amazônia, e Cooperativa de agricultores familiares da região 

de Carajás. A COPROPA (Cooperativa dos produtores rurais de Parauapebas e região) NÃO 

APRESENTOU os seguintes documentos: 

1 - Extrato de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica, 

2 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede ou domicilio do 

interessado, 

3 - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados, e 
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4 - Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda dos seus associados/cooperados. 

Dúvidas, à disposição. 

Ana Cristina Costa e S usa 
COO fE 
Decrp, 

Ana Cristina Costa de Sousa 

Coordenadora DAE 

Dc: 499/2021 

Ercília Carvalho Gomes 

Nutricionista Quadro Técnico 

CRN 2923/PA 
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DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

MEMORANDO N° 191/2021-I)AE 

Parauapebas/PA, 21 de outubro 2021. 

Ao Setor de Licitação-SEMED 
Erikson Bezerra da Silva 
Coordenador 

Assunto: Análise documental referente ao processo 001/2020-SEME1) Chamada 
Pública. 

Conforme solicitado pela Central de Licitações e Contratos - CLC, foi 
realizada análise técnica do processo 001/2020-SEMED Chamada Pública. Os 
documentos foram analisados pela nutricionista Responsável Técnico (Interina) do 
Departamento de Alimentação Escolar - I)AE. 

Foram analisadas as recomendações contidas no edital nos tópicos 14 ao 19.2 
sendo observado o seguinte: 

Propostas apresentadas: 

1. Cooperativa dos Produtores Rurais da Região de Carajás - COOPER. 
CNPJ: 02.412.359/0001-00 
Município: Parauapcbas - PA 
Associados com DAP: 96 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 1.920.000,00 
Valor da Proposta: R$ 1.863.  328,98 
Itens ofertados: 16, 17, 18, 19, 205  21 9  22, 25 e 33. 

2. Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar da Carajás - COOAFAC; 
CNPJ: 28.660.138/0001-36 
Município: Canaã dos Carajás - PA 
Associados com DAP: 45 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 900.000,00 
Valor da Proposta: R$ 899.896,96 
Itens ofertados: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 32, 46, 50  51. 

3. Cooperativa Mista Familiar da Amazônia - COOAF-Amazônia; 
CNPJ: 22.082.665/0001-24 
Município: Eldorado do Carajás - PA 
Associados com DAP: 54 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 1.080.000.00 
Valor da Proposta: R$ 1.078.427,48 
Itens ofertados: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 32, 39e42. 
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4. Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás - COOPERASUL 
CNPJ: 04.476.992/0001-89 
Município: Parauapebas - PA 
Associados com DAP: 169 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 3.380.000,00 
Valor da Proposta: R$ 3.419.952,14 
Itens ofertados: 3, 4, 7, 8, 9, 12 e 32. 

Observação: 

O valor da proposta apresentado pela Cooperativa de Agricultores Familiares 
da Região de Carajás foi maior do o permitido conforme a DAP apresentada que 
demonstra 169 (cento e sessenta e nove) associados com DAP, totalizando o 
quantitativo para fornecimento dos produtos no valor máximo de R$ 3.380.000,00 (três 
milhões, trezentos e oitenta mil reais) e a proposta apresentada foi no valor de R$ 
3.419.952,14 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais e quatorze centavos). 

Foi observado que no item 4. (Banana Prata) a cooperativa ofertou um 
quantitativo de 13 8.880kg do fruto sendo que o quantitativo solicitado no edital é de 
13 8.830kg, causando erro na somatória do item e no valor total da proposta, o valor da 
proposta correto seria de R$ 3.420.286,64 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 

REFERENTE AO TÓPICO DO EDITAL (CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTA) ALEGAMOS QUE: 

De acordo com o item 14 do Edital, informamos que todas as propostas 
apresentadas preencheram as condições fixadas nesta Chamada Pública e estabelecidas 
na Resolução n° 026/2013 e alterações posteriores promovidas pela Resolução 
n004/2015, ambas do FNDE. 

As propostas apresentadas foram dos Municípios de: 

• 1 (uma) Cooperativa do Município de Eldorado do Carajás-PA. 
• 1 (uma) Cooperativa do Município de Canaã dos Carajás-PA. 
• 2 (duas) Cooperativas do Município de Parauapebas-PA. 

Seguindo o disposto no tópico 15 do edital para a classificação e aprovação das 
propostas foi priorizado as cooperativas do âmbito local e depois as demais 
cooperativas da região conforme o Art. 35 da Resolução 06 de 08 de maio de 2020. 

Referente ao tópico 16 do edital, houve itens que as propostas apresentadas pelas 
cooperativas do município local não obtiveram a quantidade total solicitada em edital, 
portanto foram complementadas com as propostas das cooperativas das regiões vizinhas 
com demostrado abaixo. 

(tQi111~ 
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QUANT. 
QUANTIDADE OFERTADA 

QUANT. 
TOTAL QUANT. ITEM DESCRIÇÃO UND OFERTADA SOLICITADA  COOAF OFERTADA FRACASSADA 

COOAFAC 
AMAZÔNIA  

Abóbora 32.212 kg 4.500 8.000 12.500 19.712 
10 Mandioca 40.230 kg 20.000 18.000 38.000 2.230 

As cooperativas "Cooperativa dos Produtores Rurais da Região de Carajás-
COOPER, Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar da Carajás-
COOA FAC, Cooperativa Mista Familiar da Amazônia - COOÁF-Amazônia e 
Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás-COOPERASUL não 
apresentaram os laudos de inspeção sanitária ou documento equivalente espedido pela 
Vigilância Sanitária, informamos que deve ser solicitado a documentação conforme a 
Resolução N06, de 8 de maio de 2020. 

Art. 36 Para a habilitação dos projetos de venda, 
deve-se exigir: 
§ 4° Na ausência ou desconformidade de qualquer 
documento necessário à habilitação, ou de amostras a 
serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, 
fica facultado à EEx a abertura de prazo para a 
regularização das desconformidades. 

Por fim, apresentadas as documentações pendentes e seguindo todo o passo a 
passo do edital, encaminhamos em anexos as planilhas com os quantitativos que foram 
aprovados para cada cooperativa e os itens fracassados por falta de proposta, lembrando 
que: 

• Os Itens 1 e 10 tiveram proposta de duas cooperativas e as duas foram aceitas 
pelo fato de que a proposta da cooperativa do município local não cobriu o 
quantitativo total solicitado, e mesmo assim, com as duas propostas aprovadas 
restou um quantitativo de 19.712kg do item 1 e 2.230kg do item 10. 

A proposta da Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás 
no item 4, como houve erro no lançamento do item, foi aprovada apenas o 
quantitativo de 132.858kg devido ao valor máximo aceitável para o 
fornecimento do fruto ser de R$ 3.380.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta 
mil reais). 

• Devido ao ocorrido relatado no ponto anterior, foi aprovado um quantitativo de 
5.972kg do item 4 para a Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar 
da Carajás - COOAFAC por ser a cooperativa mais próxima da região. 

Atenciosamente, 

Ercília arvalho Gomes 
Nutricionista Responsável Técnico Interina 

CRN7 2923/PA 
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ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA MISTA FAMILIAR DA AMAZÔNIA - COOAF AMAZÔNIA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND uo 
A bóbora: tipo cabotiá, totalmente madura, com polpa firme e amarelada, casca 
f-irme e esverdeada, tamanho padrão, sem corte e sem perfurações, e sem outros 

1 indícios de deterioração, e sem a presença de material arenoso ou argiloso. O 4500 kg R$ 3,82 RS 17.190.00 
acondicionamento de o produto dever feito em caixas plásticas vazadas em 
polietileno.  
Abobrinha brasileira: totalmente madura, com polpa firme e amarelo- 
esbranquiçada, casca lisa, firme e verde-esbranquiçado tamanho padrão, sem 

2 corte e sem perfurações, e sem outros indícios de deterioração, e sem a presença 3500 kg R$ 5,97 R$ 20.895,00 
de material arenoso ou argiloso. O acondicionamento de o produto dever feito 
em caixas plásticas vazadas em polietileno.  
Batata Doce: roxa de primeira qualidade, sem rama, tamanho e coloração 

6 
uniformes, fresca compacta e firme, sem lesões de origem rachaduras e cortes. 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseios e transporte, devendo, ser 

5000 k g R$ 5,67 R$ 28 350 00 

bem desenvolvidas. 
Mandioca: tipo branca/amarela, com raízes de tamanho grande, no grau normal 
de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com 
casca inteira, sem cortes ou perfurações ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 

10 parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superficie externa e isentas 20000 kg RS 4.75 R$ 95.000.00 
de umidade. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polietileno.  

Pepino: de ia  qualidade, de tamanho médio,com casca, lisa, firme, brilhante de 
cor verde intenso e uniforme, polpa firme de cor esbranquiçada, odor e sabor 
característicos, sem corte, perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem 

13 sem lesões de origem física ou mecânica, sem danos fisicos e mecânicos 5000 kg R$ 5.42 RS 27. 100,00 
oriundos do manuseio e transporte, sem corte e sem perfuração. O produto deve 
ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Pimentão verde: de P qualidade, de tamanho médio, com casca, lisa firme, 
brilhante de cor verde escuro e uniforme, odor e sabor característicos,sem corte, 
perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física 

15 ou mecânica. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 2000 kg R$ 9.05 R$ 18.100.00 
sem corte e sem perfuração. O produto deve ser embalado em saco plástico 
transparente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado e 	transportado em 	caixas 
plásticas vazadas de polietileno  
Jilo: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 

39 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 500 kg R$ 12.60 R$ 6.300.00 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 
Coco verde: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação 

42 uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos fisicos e mecânicos 10000 kg R$ 3.89 R$ 38.900,00 
oriundos do manuseio e transporte. Unidade média de 2kg 

VALORTOTAL ............................................................................................................................................... RS 251.835,00 
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ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPERASUL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND COOPERASUL TOTAL 
Alface lisa: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intensa, tamanho 
padrão, sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e 
sem a presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem 10960 k g R$ 19,72 R$ 216 131 20 
danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve 
ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado cm caixas plásticas vazadas de polietileno.  
Banana Prata: de l qualidade - tamanho de médio a grande, casca livre de 
fungos. O produto deverá estar com bom aspecto e aroma característico, casca 1 R$ 6,69 R$ 888.820,02 
bem amarela com pequenas manchas marrons, de aspecto firme e sem partes 
moles ou machucadas. Com  maturação natural média. 
Cheiro verde: de primeira qualidade, de cor verde escuro, com folhas 
brilhantes, frescas e uniforme, de aspecto e sabor próprios, tamanho padrão, sem 
corte e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a presença 

7 de material arenoso ou argiloso. Livre de parasitas e larvas, sem danos fisicos e 16776 kg R$ 30,50 R$ 511.668,00 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e transportado em - caixas plásticas vazadas de polietileno.  
Couve Manteiga: ótima qualidade; sem defeito, folhas verde-escuras, sem 
traços de descoloração, intacta, firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 

8 tamanho e coloração uniforme, sem deformações, danos, substâncias estranhas 12793 kg R$ 18,16 R$ 232.320,88 
ou presença de organismos vivos, sem lesões fisicas e/ou mecânicas, nem - perfurações, cortes e folhas internas meladas 
Mamão, tipo papaia ou formosa: 1' qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e 

9 maduro; com polpa firme e intacta; sem danos fisicos e mecânicos oriundos do 127300 kg R$ 6,96 R$ 886.008,00 
manuseio e transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento.  

Melancia: Redonda, graúda, de P qualidade, fresca, com aspecto, cor e cheiro 
12 de sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido e 183666 kg R$ 3,28 R$ 602.424,48 

madura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme. 

Limão: De ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujidades, 

32 tamanho e coloração uniformes. O produto deve ser embalado em saco plástico 
6232 kg R$ 6,84 R$ 42.626,88 

transparente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	e transportado em 	caixas 
plásticas vazadas de polietileno _______________ 

VALOR TOTAL.......... RS 3.379.999,46 

ri' 



12 R E F E 1 T U R A D E 

PARAUAPEBAS 
Aqui tem força. Aqui tem trabalho 

S  ^_ 

Secretaria Municipal 
de Educação 

ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA AGROECOLÓGICA E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CARAJÁS — COOAFAC 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND COOAFAC TOTAL 
Abóbora: tipo cabotiá, totalmente madura, com polpa firrne e amarelada, casca 
firme e esverdeada, tamanho padrão, sem corte e sem perfurações, e sem outros 

1 indícios de deterioração, e sem a presença de material arenoso ou argiloso. 0 8000 kg R$ 3,82 R$ 30.560,00 
acondicionamento de o produto dever fleito em caixas plásticas vazadas em 
polietileno. 
Banana Prata: de 1' qualidade -- tamanho de médio a grande, casca livre de 

4 fungos. 0 produto deverá estar com bom aspecto e aroma característico, casca 
5972 kg R$ 6,69 R$ 39.952,68 bem amarela com pequenas manchas marrons, de aspecto fin-rie e sem partes 

.moles ou machucadas. Com  maturação natural média. 
Mandioca: tipo branca/amarela, com raizes de tamanho grande, no grau normal 
de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com 
casca inteira, sem cortes ou perfurações ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 

10 parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície extema e isentas 18000 kg R$ 4,75 R$ 85.500,00 
de umidade. 0 produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polictilerio. 
Doce de leite: Cremoso, a base de leite, açúcar. Embalagem de sachê com 309 

46 fechada e íntegra, com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data 800 kg R$ 38,22 R$ 30.576,00 
de entrega. 

Doce de Banana: Cremoso, a base de banana e açúcar, não deve ter corante e 
50 nem arornatizantcs artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 800 kg R$ 35,17 R$ 28.136,00 

com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega 

Doce de Abóbora: Cremoso, a base de banana e açúcar, não deve ter corante e 
51 nem aromatizantes artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 800 kg M 35,17 R$ 28.136,00 

com prazo de validade de no máximo 0 1 mês a partir da data de entrega 	
1 

IVALORTOTAL.............................................................................................................................. . ........... . . ............................... R$ 242.860,68 

e 
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Polpa de abacaxi: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 

100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 

nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 
16 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 1 11520 kg R$ 12,57 R$ 144.806,40 

kg, número do lote. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 

atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vexadas de 
polietileno.  

Polpa de açaí: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 

nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 
17 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 1 38480 kg R$ 17,28 R$ 664.934,40 

kg, número do lote, nome e registro do RI'- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 

fechado e transportado em caixas plásticas vexadas de polietileno. 

Polpa de acerola: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 

100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

18 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 1 9743 kg R$ 16,43 R$ 160.077,49 

kg, número do lot, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 

deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 

fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de cajá: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 

100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 

nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 
19 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 0 	(um) 1 10465 kg R$ 16,93 R$ 1 77.172,45 

kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 

fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de cupuaçu: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 

100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 

nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 
20 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 1 6912 kg R$ 14,89 R$ 102.919,68 

kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 

deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de goiaba: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 

100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 

nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 
21 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 1 12704 kg R$ 15,75 R$ 200.088,00 

kg, número do lote, nome e registro do RI- Responsável Técnico. O produto 

deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 

fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa 	de 	maracujá: 	produzida 	a 	partir de 	frutas 	selecionadas, 	de 	boa 
qualidade, 100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá 
constar o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de 

22 
preparo, rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 

6912 kg R$ 20,03 R$ 138.447,36 
01 (um) 1 kg, numero do lote, nome e registro do Ri- Responsável Técnico. O 

produto 	deve 	ser 	embalado 	em 	saco 	plástico 	transparente, 	atóxico, 

hermeticamente 	fechado 	e 	transportado 	em 	caixas 	plásticas 	vazadas 	de 
polietileno.  

Abacaxi: produto in natura de l 	qualidade, fruto com 60 a 70% de maturação 

25 
com cascas uniformes no grau mínimo de evolução no tamanho aroma, sabor 

58940 kg R$ 4,34 R$ 255.799,60 
espécie, casca firme livre de sujidades, parasitas e larvas; com polpa firme e 

intacta; de colheita recente transportada em caixa apropriada.  

Goiaba: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 

33 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos 

2280 kg R$ 8,37 R$ 19.083,60 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra, selecionada, 

verdosa. 

VALORTOTAL ............................................................................................................................................................................................ .RS 1.863.328,98 
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Abóbora: tipo cabotiá, totalmente madura, com polpa firme e amarelada, casca 
firme e esverdeada, tamanho padrão, sem corte e sem perfurações, e sem outros 

1 indícios de deterioração, e sem a presença de material arenoso ou argiloso. O 19.712 kg 
acondicionamento de o produto dever feito em caixas plásticas vazadas em 
polietileno.  

Banana da terra: Produto in natura de P' qualidade, fruto com 60 a 70% de 

5 
maturação com cascas uniformes no grau mínimo de evolução no tamanho 

520 k g 
aroma, sabor espécie, casca firme livre de sujidades, parasitas e larvas; com 
polpa firme e intacta; de colheita recente transportada em caixa. 

Mandioca: tipo branca/amarela, com raízes de tamanho grande, no grau normal 
de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com 
casca inteira, sem cortes ou perfurações ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 

10 parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas 2.230 kg 
de umidade. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polietileno.  

Maxixe verde: de 1' qualidade, com casca e polpa firmes, de tamanho médio a 
grande, apresentando grau de maturação adequado, sem coloração amarelada, ou 
defeito na formação, sabor característico, isenta de material arenoso ou argiloso 

11 
e umidade externa anormal, livre de 	parasitas e larvas, sem danos físicos e 

5.074 k g 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, sem corte e sem perfuração. O 
produto 	deve 	ser 	embalado 	em 	saco 	plástico 	transparente, 	atóxico, 
hermeticamente 	fechado 	e 	transportado 	em 	caixas 	plásticas 	vazadas 	de 
polietileno.  

Pimenta de cheiro: de 1' qualidade, de tamanho médio, com casca, lisa firme, 
brilhante de cor verde claro e uniforme, odor e sabor característico, não picante, 
sem corte, perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de 

14 origem física ou mecânica. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do 2.420 kg 
manuseio e transporte, sem corte e sem perfuração. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Quiabo verde: de 1' qualidade, com comprimento até 12 cm, o que caracteriza 
sua qualidade, pois 	fruto acima deste comprimento, podem apresentar-se 
fibrosos e duros, com casca, lisa firme, brilhante de cor verde intenso e 
uniforme, com a presença dos pelos de proteção, sem corte, perfurações, 

23 
manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem física ou mecânica. 

278 k g 
Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, odor e sabor 
característicos, A polpa deve ser de consistência viscosa e as sementes devem 
ser brancas e redondas. O acondicionamento do produto deve ser feito saco 
plástico transparente, atóxico e resistente e transportado em caixas plásticas 
vazadas de polietileno.  
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Vinagreira: ótima qualidade; sem defeito, folhas verde-escuras, sem traços de 
descoloração, intacta, firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e 

24 coloração uniforme, sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença 5.837 kg 
de organismos vivos, sem lesões fisicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes 
e folhas internas meladas. 

Milho verde: Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos e novos, 
26 porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar cor amarelada clara, 2.280 kg 

brilhante e cristalina. Embalados em sacos próprios com 50 espigas cada. 

27 
Pupunha: Coloração uniforme, fresca, firme, intacta, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas. 

1.520 k g 

Manga: Tipo regional, aspecto globoso, mista, verdes e maduras, cor própria 

28 
com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade, livre de 
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física, 

 4.560 k 

acondicionadas em_  embalagem _própria.  
Feijão verde de corda: Sem parasitas, substâncias tóxicas, ou qualquer outras 

29 substancias ou elementos que prejudiquem sua qualidade e saúde humana de 
safra atual; de aparência fresca, livre de sujidade e corpos estranhos aderentes a 

1.312 k g 

superficie externa. 

Alfavaca: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 

30 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

76 k g 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Chicória: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 

31 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

1.655 k g 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

34 
Açaí in natura no cacho: Deve ser entregue no cacho, coloração uniforme, 

1.520 k g 
fresco, firme, intacto, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Jambu: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 

35 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

152 k g 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 

______ transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  
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Bacuri: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 

36 fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 6.080 kg 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Castanha-do-pará: 	O 	produto 	deve 	estar 	fora 	do 	ouriço, 	de 	primeira, 
apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, com polpa intacta e firme, 

37 sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto 274 kg 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Cupuaçu: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 

38 fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 760 kg 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Maracujá: Azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

40 
bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de 

912 k g 
fertilizantes, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Extra, graúdos e selecionados. 
Pequi: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 

41 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 1.976 kg 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  
Tucupi regional: 	1' qualidade, livre de impurezas, fervido, com coloração 

43 
característica e 	100% natural. Deve conter registro em órgão de inspeção 

456 k g 
sanitária federal, estadual ou municipal. Embalagem do tipo pet virgem ou 
similar  de até 2 litros.  

Arroz polido orgânico, grão longo, tipo 1, subgrupo: polido, novo, primeira 
qualidade, pacote de 5 kg, prazo de validade de no mínimo 3 meses a contar da 
data da entrega. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e 
incolor 	com 	identificação 	do 	produto, 	especificações 	dos 	ingredientes, 

44 informação nutricional, prazo de validade e peso, data de validade deverá 4.251 pct 5kg 
constar 	na 	embalagem. 	Apresentar 	CERTIFICADO 	DE 	PRODUTOR 
ORGÂNICO, fornecido por Empresas Certificadoras, Sistemas Participativos de 
Garantia ou por Organizações de Controle Social, credenciadas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
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Arroz parboilizado orgânico longo, fino, tipo 1. pacote de 5 kg. prazo de 
validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega, embalagem em 
pacotes de plástico transparente, resistente e incolor, com identificação do 
produto, especificações dos 	ingredientes, 	informação nutricional, prazo de 

45 validade e peso, a data de validade deverá constar na embalagem. Apresentar 13.992 pct 5kg 
CERTIFICADO DE PRODUTOR ORGÂNICO, fornecido por Empresas 
Certificadoras, Sistemas Participativos de Garantia ou por Organizações de 
Controle 	Social, 	credenciadas 	no 	Ministério 	da 	Agricultura, 	Pecuária 	e 
Abastecimento - MAPA.  

Doce de leite com castanha-do-pará: Cremoso, a base de leite acrescido de 
47 castanha-do-pará triturada e açúcar. Embalagem de sachê com 30g fechada e 4.912 kg 

íntegra, com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 

Doce de goiaba: Cremoso, a base de goiaba e açúcar, não deve ter corante e 
48 nem aromatizantes artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 4.140 kg 

com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 

Doce de Cupuaçu: Cremoso, a base de cupuaçu e açúcar, não deve ter corante e 
49 nem aromatizantes artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 3.165 kg 

com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 
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MEMORANDO N° 214/2021-DAE 

Parauapebas/PA, 26 de novembro 2021. 

Ao Setor de Licitação-SEMED 
Erikson Bezerra da Silva 
Coordenador 

Assunto: Relatório final sobre a análise documental referente ao processo 001/2020-
SEMED Chamada Pública. 

Em resposta à documentação enviada pelo setor de licitação com a finalidade de 
nos informar sobre o andamento do processo de Chamada Pública n° 001/2020- 
SEMED,1  e em virtude dos resultados demonstrados no processo, e, como representante 
do setor de nutrição do Departamento de Alimentação Escolar, venho através deste 
fazer algumas sugestões para serem encaminhadas ao referido setor de licitações. 

Ao avaliar a documentação enviada pelas cooperativas, notamos que a 
cooperativa COOPER, apresentou alvará sanitário, o que está correto pois os produtos 
de origem vegetal que passa por algum tipo de processamento deve ser analisado pela 
vigilância sanitária municipal, porém as outras cooperativas trabalham com produtos "in 
natura" sem nenhum tipo de processamento e de origem vegetal, segundo nosso 
entendimento das orientações legais, não necessitam de avaliação sanitária, estando 
portanto, todas as 4 (quatro) cooperativas aptas a atenderem a alimentação escolar. 

Esse entendimento se dá baseado nas informações do Guia para Aquisição de 
Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, produzido pelo 
Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 
disponível em www.fnde.gov.br. 

Portanto, reiteramos o que foi esclarecido no memorando 191/2021-DAE no que 
diz onde: 

Foram analisadas as recomendações contidas no edital nos tópicos 14 ao 19.2 
sendo observado o seguinte: 

Propostas apresentadas: 

1. Cooperativa dos Produtores Rurais da Região de Carajás - COOPER. 
CNPJ: 02.412.359/0001-00 
Município: Parauapebas - PA 
Associados com DAP: 96 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 1.920.000,00 
Valor da Proposta: R$ 1.863.328,98 	 t.uo v \JO Itens ofertados: 16, 17, 18, 19, 20, 2151  22, 25 e 33. 

ppe 

2. Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar da Carajás - COOAFAC; 
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CNPJ: 28.660.138/0001-36 
Município: Canaã dos Carajás - PA 
Associados com DAP: 45 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 900.000,00 
Valor da Proposta: R$ 899.896,96 
Itens ofertados: 1 5  3,4,7, 8, 10, 12,32, 465  50  51. 

3. Cooperativa Mista Familiar da Amazônia - COOAF-Amazônia; 
CNPJ: 22.082.665/0001-24 
Município: Eldorado do Carajás - PA 
Associados com DAP: 54 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 1.080.000,00 
Valor da Proposta: R$ 1.078.427,48 
Itens ofertados: 15 251  45  6, 9, 101)  12, 131P 15

1) 
32

1) 
39e42. 

4. Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás - COOPERASUL 
CNPJ: 04.476.992/0001-89 
Município: Parauapebas - PA 
Associados com DAP: 169 
Valor total para fornecer os produtos: R$ 3.380.000,00 
Valor da Proposta: R$ 3.419.952,14 
Itens ofertados: 3, 4, 7, 8, 9, 12 e 32. 

Observação: 

O valor da proposta apresentado pela Cooperativa de Agricultores Familiares 
da Região de Carajás foi maior do o permitido conforme a DAP apresentada que 
demonstra 169 (cento e sessenta e nove) associados com DAP, totalizando o 
quantitativo para fornecimento dos produtos no valor máximo de R$ 3.380.000,00 (três 
milhões, trezentos e oitenta mil reais) e a proposta apresentada foi no valor de R$ 
3.419.952,14 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais e quatorze centavos). 

Foi observado que no item 4. (Banana Prata) a cooperativa ofertou um 
quantitativo de 138.880kg do fruto sendo que o quantitativo solicitado no edital é de 
138.830kg, causando erro na somatória do item e no valor total da proposta, o valor da 
proposta correto seria de R$ 3.420.286,64 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 

REFERENTE AO TÓPICO DO EDITAL (CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTA) ALEGAMOS QUE: 

De acordo com o item 14 do Edital, informamos que todas as propostas 
apresentadas preencheram as condições fixadas nesta Chamada Pública e estabelecidas 
na Resolução n° 026/2013 e alterações posteriores promovidas pela Resoluçp 
n004/2015,, ambas do FNDE. 	

Ueiredo 
(\a ig 

As propostas apresentadas foram dos Municípios de: 	 pthef 	1 
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• 1 (uma) Cooperativa do Município de Eldorado do Carajás-PA. 
• 1 (uma) Cooperativa do Município de Canaã dos Carajás-PA. 
• 2 (duas) Cooperativas do Município de Parauapebas-PA. 

Seguindo o disposto no tópico 15 do edital para a classificação e aprovação das 
propostas foi priorizado as cooperativas do âmbito local e depois as demais 
cooperativas da região conforme o Art. 35 da Resolução 06 de 08 de maio de 2020. 

Referente ao tópico 16 do edital, houve itens que as propostas apresentadas pelas 
cooperativas do município local não obtiveram a quantidade total solicitada em edital, 
portanto foram complementadas com as propostas das cooperativas das regiões vizinhas 
com demostrado abaixo. 

QUANT. 
QUANTIDADE OFERTADA 

QUANT. 
TOTAL QUANT. ITEM DESCRIÇÃO 

SOLICITADA  
UND 

COOAF 
OFERTADA 

OFERTADA FRACASSADA 
COOAFAC 

AMAZÔNIA  
11 Abóbora 32.212 kg 4.500 8.000 12.500 19.712 

10 Mandioca 40.230 kg 20.000 18.000 38.000 2.230 

Por fim, encaminhamos em anexos as planilhas com os quantitativos que foram 
aprovados para cada cooperativa e os itens fracassados por falta de proposta, lembrando 
que: 

• Os Itens 1 e 10 tiveram proposta de duas cooperativas e as duas foram aceitas 
pelo fato de que a proposta da cooperativa do município local não cobriu o 
quantitativo total solicitado, e mesmo assim, com as duas propostas aprovadas 
restou um quantitativo de 19.712kg do item 1 e 2.230kg do item 10. 

• A proposta da Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás 
no item 4, como houve erro no lançamento do item, foi aprovada apenas o 
quantitativo de 132.858kg devido ao valor máximo aceitável para o 
fornecimento do fruto ser de R$ 3.380.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta 
mil reais). 

• Devido ao ocorrido relatado no ponto anterior, foi aprovado um quantitativo de 
5.972kg do item 4 para a Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar 
da Carajás - COOAFAC por ser a cooperativa mais próxima da região. 

Atenciosamente, 

Anas naCostadeSousa 
Coordenadora / DAE 

Decreto n0  499/2021 Ather Barbo  
Nutricionista 1 CRN- J1  
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PREFEITURA DE 

PARAUAPEBAS 
Aqui tem forca. Aqui tem trabalho 

iffid 
Secretaria Municipal 
de Educação 

ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND COOPER TOTAL 
Polpa de abacaxi: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

16 rendimento, informações nutricionais, peso liquido, que deverá ser de 01 (um) 11520 kg R$ 12,57 R$ 144.806,40 
1 kg, número do lote. O produto deve ser embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas 
plásticas vexadas de polietileno.  

Polpa de açaí: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

17 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 38480 kg R$ 17,28 R$ 664.934,40 
1 kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vexadas de polietileno. 

Polpa de acerola: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

18 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 9743 kg R$ 16,43 R$ 160.077,49 
1 kg, número do lot, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de cajá: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

19 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 10465 kg R$ 16,93 R$ 177.172,45 

1 kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de cupuaçu: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

20 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 6912 kg R$ 14,89 R$ 102.919,68 
1 kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de goiaba: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa qualidade, 
100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá constar o 
nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de preparo, 

21 rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 01 (um) 12704 kg R$ 15,75 R$ 200.088,00 
1 kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O produto 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Polpa de maracujá: produzida a partir de frutas selecionadas, de boa 
qualidade, 100% natural, isenta de contaminação, no rótulo do produto deverá 
constar o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, modo de 

22 
preparo, rendimento, informações nutricionais, peso líquido, que deverá ser de 

6912 kg R$ 20,03 R$ 138.447,36 
01 (um) 1 kg, número do lote, nome e registro do RT- Responsável Técnico. O 
produto 	deve 	ser 	embalado 	em 	saco 	plástico 	transparente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polietileno.  

Abacaxi: produto in natura de 1' qualidade, fruto com 60 a 70% de maturação 

25 
com cascas unifbrrnes no grau mínimo de evolução no tamanho aroma, sabor 

58940 kg R$ 4,34 R$ 255 799 60 
espécie, casca firme livre de sujidades, parasitas e larvas; com polpa firme e 
intacta; de colheita recente transportada em caixa apropriada.  
Goiaba: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 

33 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos 

2280 8,37 R$ 19.083,60 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra, selecionada, 
verdosa. 

VALORTOTAL ............................................................................. .. ...................................................................................................... .RS 1.863.328,98 

/ 
Ather Bar/5osa Figueiredo  

CN-7 n° 4649/PA 
MtijctiIa n° 5485 

Diviso deitieraç Escolar . DAE/SEMEI) 



* 	PREFEITURA DE 

1 PAP&UAPEBAS 
Aqui tem força. Aqui tem trabalho 

se~ 
Secretaria Municipal 
de Educação 

ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPERASUL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND COOPERASUL TOTAL 

Alface lisa: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intensa, tamanho 
padrão, sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e 
sem a presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem 10960 k g R$ 19 72 R$ 216 131 20 

oriundos físicos e mecânicos oundos do manuseio e transporte. O produto deve 
ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Banana Prata: de ia  qualidade - tamanho de médio a grande, casca livre de 
fungos. O produto deverá estar com bom aspecto e aroma característico, casca 132858 kg R$ 6,69 R$ 888.820,02 
bem amarela com pequenas manchas marrons, de aspecto firme e sem partes 
moles ou machucadas. Com  maturação natural média.  

Cheiro verde: de primeira qualidade, de cor verde escuro, com folhas 
brilhantes, frescas e uniforme, de aspecto e sabor próprios, tamanho padrão, sem 
corte e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a presença 

7 de material arenoso ou argiloso. Livre de parasitas e larvas, sem danos físicos e 16776 kg R$ 30,50 R$ 511.668,00 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico. hermeticamente fechado e transportado em 
caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Couve Manteiga: ótima qualidade; sem defeito, folhas verde-escuras, sem 
traços de descoloração, intacta, firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 

8 tamanho e coloração uniforme, sem deformações, danos, substâncias estranhas 12793 kg R$ 18,16 R$ 232.320,88 
ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem 
perfurações, cortes e folhas internas meladas  

Mamão, tipo papaia ou formosa: l 	qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e 

9 maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 127300 kg R$ 6.96 R$ 886.008,00 
manuseio e transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana 
no máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento.  

Melancia: Redonda, graúda, de i' qualidade, fresca, com aspecto, cor e cheiro 
12 de sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido e 183666 kg R$ 3,28 R$ 602.424,48 

madura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme. 

Limão: De ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isento de sujidades, 

32 
tamanho e coloração uniformes. O produto deve ser embalado em saco plástico 6232 kg R$ 6,84 R$ 42.626.88 
transparente, 	atóxico, 	hermeticamente fechado e transportado em caixas 
plásticas vazadas de polietileno 

VALORTOTAL ............................................................................................................................................................................... .RS 3.379.999,46 

Ather Barbçjsa Éíguejr0 
/ CRt7 n° 

Mafrjcto 5485 
DIv:saodeAbmefi!açaEs, flÂE/5EE-' 



* 	PREFEITURA DE se~ PARAUAPEBAS 	Secretaria Municipal 
Aqui tem força. Aqui tem trabalho 	

de Educação 
 

ITENS APROVADOS 
COOPERATIVA MISTA FAMILIAR DA AMAZÔNIA - COOAF AMAZÔNIA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND VALOR TOTAL uo 
Abóbora: tipo cabotiá, totalmente madura, com polpa firme e amarelada, casca 
firme e esverdeada, tamanho padrão, sem corte e sem perfurações, e sem outros 
indícios de deterioração, e sem a presença de material arenoso ou argiloso. O 4500 kg R$ 3,82 R$ 17.190.00 
acondicionamento de o produto dever feito em caixas plásticas vazadas em 
polietileno.  

Abobrinha brasileira: totalmente madura, com polpa firme e amarelo- 
esbranquiçada, casca lisa, firme e verde-esbranquiçado tamanho padrão, sem 

2 corte e sem perfurações, e sem outros indícios de deterioração, e sem a presença 3500 kg R$ 5,97 R$ 20.895,00 
de material arenoso ou argiloso. O acondicionamento de o produto dever feito 
em caixas plásticas vazadas em polietileno.  
Batata Doce: roxa de primeira qualidade, sem rama, tamanho e coloração 

6 uniformes, fresca compacta e firme, sem lesões de origem rachaduras e cortes, 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseios e transporte, devendo, ser 

5000 kg R$ 5,67 R$ 28 350 00 

bem desenvolvidas. 

Mandioca: tipo branca/amarela, com raízes de tamanho grande, no grau normal 
de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie. uniformes, frescas, com 
casca inteira, sem cortes ou perfurações ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 

10 parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superficie externa e isentas 20000 kg R$ 4,75 R$ 95.000.00 
de umidade. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polietileno.  

Pepino: de ia  qualidade, de tamanho médio,com casca, lisa, firme, brilhante de 
cor verde intenso e uniforme, polpa firme de cor esbranquiçada, odor e sabor 
característicos, sem corte, perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem 

13 sem lesões de origem fisica ou mecânica. sem danos fisicos e mecânicos 5000 kg R$ 5,42 R$ 27.100.00 
oriundos do manuseio e transporte, sem corte e sem perfuração. O produto deve 
ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Pimentão verde: de 1' qualidade, de tamanho médio, com casca, lisa firme, 
brilhante de cor verde escuro e uniforme, odor e sabor característicos,sem corte, 
perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem fisica 

15 ou mecânica. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 2000 kg R$ 9,05 R$ 18. 100,00 
sem corte e sem perfuração. O produto deve ser embalado em saco plástico 
transparente, 	atóxico, 	hermeticamente fechado e transportado em caixas 
plásticas vazadas de polietileno.  

Jilo: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
39 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 500 kg R$ 12,60 R$ 6.300,00 

fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 
Coco verde: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 

42 devendo ser bem desenvolvido, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do 10000 kg R$ 3.89 R$ 38.900,00 
manuseio e transporte. Unidade média de 2kg 

VALOR TOTAL............................................................................... RS 251.835,00 
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PREFEITURA DE 

PARAUAPEBAS 
14 	Aqui tem força. Aqui tem trabalho 

45L2~ 
Secretaria Municipal 
de Educação 

ITENS FRACASSADOS POR FALTA DE PROPOSTA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

Abóbora: tipo cabotiá, totalmente madura, com polpa firme e amarelada, casca 
firme e esverdeada, tamanho padrão, sem corte e sem perfurações, e sem outros 

1 indícios de deterioração, e sem a presença de material arenoso ou argiloso. O 19.712 kg 
acondicionamento de o produto dever feito em caixas plásticas vazadas em 
polietileno.  

Banana da terra: Produto in natura de ia  qualidade, fruto com 60 a 70% de 

- 5 
maturação com cascas uniformes no grau mínimo de evolução no tamanho 

520 k g 
aroma, sabor espécie, casca firme livre de sujidades, parasitas e larvas; com 
polpa firme e intacta; de colheita recente transportada em caixa. 

Mandioca: tipo branca/amarela, com raízes de tamanho grande, no grau normal 
de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com 
casca inteira, sem cortes ou perfurações ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 

10 parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas 2.230 kg 
de umidade. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de 
polietileno.  

Maxixe verde: de 1' qualidade, com casca e polpa firmes, de tamanho médio a 
grande, apresentando grau de maturação adequado, sem coloração amarelada, ou 
defeito na formação, sabor característico, isenta de material arenoso ou argiloso 

11 
e umidade externa anormal, livre de parasitas e larvas, sem danos fisicos e 

5.074 . k g 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, sem corte e sem perfuração. 
produto 	deve 	ser 	embalado 	em 	saco 	plástico 	transparente, 	atóxico, 
hermeticamente 	fechado 	e 	transportado 	em 	caixas plásticas 	vazadas 	de 
polietileno.  

Pimenta de cheiro: de ia  qualidade, de tamanho médio, com casca, lisa firme, 
brilhante de cor verde claro e uniforme, odor e sabor característico, não picante, 
sem corte, perfurações, manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de 

14 origem fisica ou mecânica. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio 2.420 kg 
e transporte, sem corte e sem perfuração. O produto deve ser embalado em saco 
plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e transportado em caixas 
plásticas vazadas de polietileno.  

Quiabo verde: de 1' qualidade, com comprimento até 12 cm, o que caracteriza 
sua qualidade, pois fruto acima deste comprimento, podem apresentar-se 
fibrosos e duros, com casca, lisa firme, brilhante de cor verde intenso e 
uniforme, com a presença dos pelos de proteção, sem corte, perfurações, 

23 
manchas, bolores, sujidades, ferrugem sem lesões de origem fisica ou mecânica. 

5.278 k g 
Sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, odor e sabor 
característicos, A polpa deve ser de consistência viscosa e as sementes devem 
ser brancas e redondas. O acondicionamento do produto deve ser feito saco 
plástico transparente, atóxico e resistente e transportado em caixas plásticas 
vazadas de polietileno.  

Ather Barbos'a k48 íedo 
Nutricionista / cRN4649/PA 

Matriculan°  
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PREFEITURA DE 

i; PARAUAPEBAS 
Aqui tem força. Aqui tem trabalho 

Secretaria Municipal 
de Educação 

ITENS FRACASSADOS POR FALTA DE PROPOSTA 

Vinagreira: ótima qualidade; sem defeito, folhas verde-escuras, sem traços de 
descoloração, intacta, firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e 

24 coloração uniforme, sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença 5.837 kg 
de organismos vivos, sem lesões fisicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes 
e folhas internas meladas. 

Milho verde: Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos e novos, 
26 porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar cor amarelada clara, 2.280 kg 

brilhante e cristalina. Embalados em sacos próprios com 50 espigas cada. 

27 
Pupunha: Coloração uniforme, fresca, firme, intacta, isenta de enfermidades, 

1 520 k g 
sujidades, parasitas e larvas. 

Manga: Tipo regional, aspecto globoso, mista, verdes e maduras, cor própria 

28 
com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade, livre de 

4 560 k 
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física, 
acondicionadas em_  embalagem _própria.  

Feijão verde de corda: Sem parasitas, substâncias tóxicas, ou qualquer outras 

29 
substancias ou elementos que prejudiquem sua qualidade e saúde humana de 

1.312 k g 
safra atual; de aparência fresca, livre de sujidade e corpos estranhos aderentes a  
superfície externa. 

Alfavaca: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 

30 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

76 k g 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Chicória: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 

31 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

1.655 k g 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

-34 
Açaí in natura no cacho: Deve ser entregue no cacho, coloração uniforme, 

1.520 k g 
fresco, firme, intacto, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Jambu: com folhas firmes e brilhantes, de cor verde intenso, tamanho padrão, 
sem cortes e sem perfurações e sem outros indícios de deterioração, e sem a 
presença de material arenoso ou argiloso, livre de parasitas e larvas, sem danos 

152 k g 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  _ 
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Bacuri: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 

36 fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 6.080 kg 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno.  

Castanha-do-pará: 	O produto deve 	estar fora do ouriço, 	de primeira, 
apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, com polpa intacta e firme, 

37 sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto 274 kg 
deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente 
fechado e transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Cupuaçu: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 

38 fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. O produto deve ser 760 kg 
embalado em saco plástico transparente, atóxico, hermeticamente fechado e 
transportado em caixas plásticas vazadas de polietileno. 

Maracujá: Azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

40 
bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de 

912 k g 
fertilizantes, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Extra, graúdos e selecionados. 

Pequi: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, 
41 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos 1.976 kg 

fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

Tucupi regional: 1' qualidade, livre de impurezas, fervido, com coloração 

43 
característica e 100% natural. Deve conter registro em órgão de inspeção 

456 k 
sanitária federal, estadual ou municipal. Embalagem do tipo pet virgem ou 
similar de até 2 litros.  

Arroz polido orgânico, grão longo, tipo 1, subgrupo: polido, novo, primeira 
qualidade, pacote de 5 kg, prazo de validade de no mínimo 3 meses a contar da 
data da entrega. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e 
incolor 	com 	identificação 	do 	produto, 	especificações 	dos 	ingredientes, 

44 informação nutricional, prazo de validade e peso, data de validade deverá 4.251 pct 5kg 
constar 	na 	embalagem. 	Apresentar 	CERTIFICADO 	DE 	PRODUTOR 
ORGÂNICO, fornecido por Empresas Certificadoras, Sistemas Participativos de 
Garantia ou por Organizações de Controle Social, credenciadas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

ç 
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Arroz parboilizado orgânico longo, fino, tipo 1. pacote de 5 kg. prazo de 
validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega, embalagem em 
pacotes de plástico transparente, resistente e incolor, com identificação do 
produto, especificações dos ingredientes, informação nutricional, prazo de 

45 validade e peso, a data de validade deverá constar na embalagem. Apresentar 13.992 pct 5kg 
CERTIFICADO DE PRODUTOR ORGÂNICO, fornecido por Empresas 
Certificadoras, Sistemas Participativos de Garantia ou por Organizações de 
Controle 	Social, 	credenciadas 	no 	Ministério 	da 	Agricultura, 	Pecuária 	e 
Abastecimento - MAPA. 

Doce de leite com castanha-do-pará: Cremoso, a base de leite acrescido de 
47 castanha-do-pará triturada e açúcar. Embalagem de sachê com 30g fechada e 4.912 kg 

íntegra, com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 

Doce de goiaba: Cremoso, a base de goiaba e açúcar, não deve ter corante e 
48 nem aromatizantes artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 4.140 kg 

com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 

Doce de Cupuaçu: Cremoso, a base de cupuaçu e açúcar, não deve ter corante e 
49 nem aromatizantes artificais. Embalagem de sachê com 30g fechada e íntegra, 3.165 kg 

com prazo de validade de no máximo 01 mês a partir da data de entrega. 
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