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Às 09h00min do dia 29 de maio de dois mil e dezenove, na sala de Reuniões da Comissão de 

Licitação da Prefeitura de Campos Belos/GO, reuniram-se os seus membros, com vistas a proceder 

a habilitação do licitante e à recepção, do envelope contendo proposta de preço, documentações 

relativas a Chamada Publica nº. 001/2019, destinado a Contratação de empresa especializada para 

a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 

Em seguida foram chamados os licitantes para apresentação de suas propostas, as empresas 

e demonstrativo abaixo:  

 

1ª) COOPERCAMPOS – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPOS BELOS E REGIÃO, , 

inscrita no CNPJ sob n.º 25.464.746/0001-87, representada pelo seu Procurador o Sr. RODRIGO 

GOMES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF nº 709.373.381-68, que apresentou durante a rodada de 

negociação os preços classificados abaixo:  

 

Item Quant. Unidade Descrição do Produto 
 

 

Preço 

Unitário   

Preço 

Total  

1 400 KG 

ABOBORA variedades diversas – Maduras de tamanho 

médio, livre de parasitas, uniformes, sem ferimentos, 

firmes e com brilho. De acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Embalagem: caixas plásticas vazada e 

higienizada com peso liquido de 20 kg e/ou embalados 

em sacos plásticos transparentes próprios para 

alimentos, de forma que os produtos sejam entregues 

íntegros, etiquetados com identificação da escola e peso. 

R$ 2,31 
R$ 

924,00 

2 550 PCT 

ALFACE (lisa, crespa ou americana) – fresca, tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 

firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 

externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas 

plásticas vazadas e higienizadas com peso líquido de 15 

kg e/ ou embalados em sacos plásticos transparentes 

próprios para alimentos, de forma que os produtos 

sejam entregues íntegros, etiquetados com identificação 

da escola e peso. 

R$ 2,49 
R$ 

1.369,50 

3 1.350 KG 

BANANA tipo prata - Em pencas, de primeira qualidade, 

maturação média e uniforme, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionados em pencas integras de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas plásticas 

vazadas e higienizadas com peso líquido de 20 kg e/ ou 

embalados em sacos plásticos transparentes próprios 

R$ 3,32 
R$ 

4.482,00 
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para alimentos, de forma que os produtos sejam 

entregues íntegros, etiquetados com identificação da 

escola e peso. 

4 700 PCT 

COUVE - Tipo manteiga, de tamanho médio, talo verde, 

coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, 

firme e intacta, isenta de material terroso, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do  

R$ 3,38 
R$ 

2.366,00 

5 2.000 PCT 

CHEIRO VERDE (cebolinha, salsinha e manjericão), 

folhas lisas, frescas, firmes e viçosas, de coloração verde, 

limpas, maço de 300g a 500g. Isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas, de acordo com resolução 

12/78 da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos 

transparentes próprios para alimentos, de forma que os 

produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com 

identificação da escola e peso.  

R$ 2,47 
R$ 

4.940,00 

6 1.000 LT 
IOGURTE - livre de sujidades. Devidamente embalado 

data de fabricação de validade e o número do lote. 
R$ 9,15 

R$ 

9.150,00 

7 1.300 KG 

MAMÃO variedades diversas - Maduro, frutos de 

tamanho médio, livre de parasitas, uniformes, sem 

ferimentos, firmes e com brilho. De acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixas plásticas 

vazada e higienizada com peso liquido de 20 kg e/ou 

embalados em sacos plásticos transparentes próprios 

para alimentos, de forma que os produtos sejam 

entregues íntegros, etiquetados com identificação da 

escola e peso 

R$ 3,87 
R$ 

5.031,00 

8 1.500 KG 

MELANCIA - Madura, frutos de tamanho médio, livre de 

parasitas, uniformes, sem ferimentos, firmes e com 

brilho. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Embalagem: caixas plásticas vazada e higienizada com 

peso liquido de 20 kg e/ou embalados em sacos plásticos 

transparentes próprios para alimentos, de forma que os 

produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com 

identificação da escola e peso 

R$ 1,99 
R$ 

2.985,00 

9 150 KG 

MILHO VERDE - Devidamente embalado constando data 

de fabricação e data de validade. Acondicionado 

adequadamente. 

R$ 4,99 
R$ 

748,50 

10 1.000 KG 

POLPA DE FRUTA -  sabor tamarindo, embalagem 

individual com 100 gramas, de acordo com a legislação 

vigente. 

R$ 14,00 

R$ 

14.000,0

0 

11 1.000 KG 

POLPA DE FRUTA -  sabor acerola, embalagem 

individual com 100 gramas, de acordo com a legislação 

vigente. 

R$ 14,26 

R$ 

14.260,0

0 

12 1.000 KG 

POLPA DE FRUTA -  sabor maracujá, embalagem 

individual com 100 gramas, de acordo com a legislação 

vigente. 

R$ 15,00 

R$ 

15.000,0

0 

13 500 KG 

POLPA DE FRUTA -  sabor cajazinho, embalagem 

individual com 100 gramas, de acordo com a legislação 

vigente. 

R$ 14,16 
R$ 

7.080,00 

14 10.000 UND RAPADURINHA -  devidamente embalada, tamanho R$ 0,50 R$ 
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médio 30 gramas. Embalagem: sacos plásticos 

transparentes próprios para alimentos, de forma que os 

produtos sejam entregues íntegros, etiquetados com 

identificação da escola e peso. 

5.000,00 

15 1.200 DZ 

OVOS CAIPIRA 12x1 - livres de rachadura, casca integra, 

isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, 

acondicionado em embalagem apropriada. 

R$ 5,95 
R$ 

7.140,00 

16 800 KG 
Tomate sem danificações físicas, casca integra. Com cor, 

sabor e aroma característicos da espécie. 
R$ 6,48 

R$ 

5.184,00 

 

Em ato contínuo, considerando que os preços propostos pela empresa citadas acima condiz 

com os preços praticados no mercado e atende as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação (FME). o Presidente decidiu adjudicar a ela os itens licitados. 

Diante do exposto, o Presidente encaminha este processo a Assessoria Jurídica para 

elaboração de parecer jurídico da contratação, e posteriormente sugere ao Senhor Gestor a 

HOMOLOGAÇÃO da presente Chamada Publica a empresa descrita acima, o qual atendem e 

satisfazem as exigências e necessidades da Secretaria Municipal de Educação (FME). 

 

Campos Belos, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

JOSE SOUZA AIRES 

Presidente da CPL 

 

 

JOSÉ REINAN DE ARAÚJO LIMA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

MARCELO LINO MARTINS 

Equipe de Apoio 

 

 

 

COOPERCAMPOS – COOPERATIVA AGROPECUARIA  

DE CAMPOS BELOS E REGIÃO 

CNPJ: n.º 25.464.746/0001-87  


