
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA NS. 0002/2018

Chamada Pública n.s 002/2018, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §12 do art.l4 da Lei n.2 11.947/2009 e

Resolução FNDE n.2 04/2015.

A Prefeitura Municipal Marizópolis, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua João Vicente
de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, inscrita no CNPJ sob n2 01.612.941/0001-49,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o SenhorJosé Lins Braga, no uso de suas

prerrogativas legais e considerando o disposto no art.l4, da Lei n2 11.947/2009 e na Resolução
FNDE n2 04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,

destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o período
de Março a Dezembro. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais)
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 06/03/2018
a 28/03/2018, às 08:30 horas, na sede da Secretaria de Educação.

1. OBJETO

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição 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:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QTD V. UNIT V.Total

1

Abóbora, procedente de espécie sã, fresca,

não estar golpeada e danificada por

quaisquer lesões de origem física, mecânica

ou biológica que afetem sua aparência. Estar

isenta de substâncias terrosas, sujidades,

parasitos, larvas, resíduos de defensivos

agrícolas, odor e sabor estranhos.

KG 1200
3,40

4.080,00

2

Alface, aparência fresca e sã, colhido ao

atingir grau de evolução completo e perfeito

estado de desenvolvimento. Isento de danos

e defeitos de natureza física ou mecânica,

terra aderente, sujidades, parasitos ou larvas

e resíduos de defensivos agrícolas.

UND 500
2,50

1.250,00

3

Banana prata, procedente de espécie sã,

fresca, não estar golpeada e danificada por
quaisquer lesões de origem física, mecânica

ou biológica que afetem sua aparência. Estar

isenta de substâncias terrosas, sujidades,

parasitos, larvas, resíduos de defensivos

agrícolas, odor e sabor estranhos.

KG 3000
5,00

15.000,00


























































