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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2018 

 
 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

Considerando as atribuições a mim concedidas, bem como a análise de que o 
certame ocorreu dentro das normalidades que lei requer, na qualidade de Ordenadora de 
Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá,  HOMOLOGO o presente 
Processo CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, conforme a proposta apresentada pelos 
licitantes abaixo relacionada.  
 
P. C. DA SILVA SANTOS E CIA LTDA – ME CNPJ: 10.780.490/0001-40 (Grupo Formal) vencedora dos 
itens:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD P. UNIT P. TOTAL 

1 

ABACAXI fruto de tamanho médio, pesando em torno de 
1 Kg, com características íntegras e de primeira 
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer), limpo, 
coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo; 
aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. 

Kg 

7.896 

R$  3,00 

23.688,00 

3 

ALFACE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de 
primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, 
coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Podendo ser de origem hidropônica. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. 

MÇ 

2.331 

R$  3,00 

6.993,00 

6 

CHEIRO VERDE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e 
de primeira qualidade, equivalente a 150g; limpa, lavada 
ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Maço 

7.533 

R$  3,00 

22.599,00 

8 

COUVE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de 
primeira qualidade, equivalente a 150g; limpa, lavada ou 
escovada, coloração uniforme; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Kg 

12.555 

R$  3,00 

37.665,00 

9 
LARANJA fruto de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, de vez (por 
amadurecer), limpo, coloração uniforme, apresentando 

Kg 
8.706 

R$  3,00 
26.118,00 
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grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; aroma, cor e 
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

10 

MACAXEIRA, raiz carnuda e grossa, in natura, limpa, 
escovada e acondicionada de forma a evitar danos 
físicos, mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, 
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca e 
de primeira qualidade. Podendo ser orgânico. 

Kg 

4.888 

R$  3,00 

14.664,00 

12 

MELANCIA fruta de tamanho grande, com 
características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
de vez (por amadurecer), limpo, coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo; aroma, cor e 
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Kg 

16.168 

R$  2,50 

40.420,00 

13 

POLPA DE FRUTAS, sabores variados, de boa 
qualidade, acondicionada em embalagem plástica 
transparente contendo 1 Kg, com registro do MAPA. 
Com no mínimo 6 meses de validade a partir da data de 
entrega. 

Kg 

12.784 

R$10,00 

127.840,00 

   
  

 
299.987,00 

 
JOSELIO DE SOUSA LUZ, CNPJ: 24.710.056/0001-19, (GRUPO FORMAL) venceu os itens:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD.    P. UNIT    P. TOTAL  

2 

ABÓBORA, tamanho grande, limpa, de primeira e 
acondicionada de forma a evitar danos físicos, 
apresentando-se íntegras com grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca, com características íntegras 
e de primeira qualidade. Podendo ser orgânico. 

Kg 
         
1.316  

 R$  3,00  

3.948,00 

4 

BANANA PRATA, MAÇÃ, NANINA fruto médio, limpo e 
acondicionado de forma a evitar danos físicos, 
mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por 
amadurecer) apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico. 

KG 
       
20.000  

 R$  4,50  

90.000,00 

5 

BATATA DOCE, raiz carnuda e grossa, in natura, limpa, 
escovada e acondicionada de forma a evitar danos 
físicos, mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, 
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca e 

  
         
1.128  

 R$  3,50  

3.948,00 
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de primeira qualidade. Podendo ser orgânico. 

9 

LARANJA fruto de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, de vez (por 
amadurecer), limpo, coloração uniforme, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; aroma, cor e 
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Kg 
         
2.950  

 R$  3,00  

8.850,00 

11 

MAMÃO, fruto de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; fresco, de vez (por 
amadurecer), limpo, coloração uniforme, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; aroma, cor e 
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Kg 
         
1.504  

 R$  4,00  

       
6.016,00  

12 

MELANCIA fruta de tamanho grande, com 
características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 
de vez (por amadurecer), limpo, coloração uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo; aroma, cor e 
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. 

Kg 
       
16.168  

 R$  2,50  

     
40.420,00  

     
  153.182,00  

 
MARIA ARLETE ALBUQUERQUE LIMA (FORNECEDORA INDIVIDUAL), venceu o seguinte itens:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD P. UNIT QTD 

4 

BANANA PRATA, MAÇÃ, NANINA fruto médio, limpo e 
acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos 
ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Ausência de 
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à 
casca. Podendo ser orgânico. 

KG 
         
2.000  

 R$  4,50  

9.000,00 

     
9.000,00 
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A empresa T. B. CORREA, CNPJ: 18.281.489/0001-82 – (GRUPO FORMAL), venceu o seguinte item: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. P. UNIT QTD 

7 

CHOCOLATE, em pó, embalagem plástica de 400g. 
Produto natural, com 35 % de cacau, 50 % de açúcar e 
15 % de leite. Produto com no Máximo 15 dias de 
fabricação, e registro no órgão competente. 

Pct 
         
5.710  

 R$  8,00  

45.680,00 

     
45.680,00 

 
 
 
Valor Total Adjudicado R$: 507.849,00 (quinhentos e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais) 
 
 

 
 
 
 
 

Pacajá (PA), 03 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
MARIA EDNEIDE BARRETO DA SILVA 

Sec. Mul. de Educação 
Dec. Nº 06/2017 
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