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CHAMADA PÚBLICA 01/2019 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – PNAE 

 

RESULTADO POR FORNECEDOR 
 

 O presidente da Comissão responsável pela Estruturação e Assistência ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no âmbito do Instituto Federal 
Goiano – Campus Urutaí, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria N°253 de 
04/06/2018, torna público o resultado de julgamento da Sessão Pública da Chamada 
01/2019 para o fornecimento de alimentos da agricultura familiar com as 
especificações contidas no Edital, conforme listado abaixo. 
 

Fornecedor 01: Marcos Aurélio Rosa de Souza 

CNPJ/CPF: 546.156.401-10 

Item Descrição 
UND 

 
Quantidade 

Valor 
unitário 

Valor global 

3 Alface fresca, lisa ou crespa, In Natura, 1ª 
qualidade - com folhas integras, livres de 
fungos; transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. Devem 
estar frescas, íntegras, sem traço de 
descoloração ou manchas. Deverá ser 
transportado em carros higienizados em 
temperatura ambiente 

KG 500 R$8,63 R$4.315,00 

5 Berinjela. Aspecto saudável, firme e 
inteira. Não apresentando defeitos 
graves. Desprovida de matérias terrosas, 
micro-organismos (fungos, bactérias, vírus 
e parasitas), fragmentos estranhos e 
outros danos considerados impróprios 
para o consumo humano. Uso culinário 
em geral. Entrega em caixas engradados 
vazadas retornáveis. Entrega programada 
de acordo com a necessidade. 

KG 150 R$5,78 R$867,00 

6 Beterraba sem folhas, firme e inteira. 
Categoria extra, aspecto saudável. Não 
apresentando defeitos, graves (podridão 
mole, deformação, lenhosas, rachadas, 
danos mecânicos, murchas) matérias 
terrosas, micro-organismos (fungos, 
bactérias, vírus e parasitas), fragmentos 
estranhos e outros danos considerados 
impróprios para o consumo humano. Uso 
culinário geral. Entrega em caixas 
engradados vazadas retornáveis. Entrega 
programada de acordo com a 
necessidade. 

KG 300 R$6,18 R$1.854,00 

8 Cenoura vermelha, In Natura, 1ª 
qualidade – casca lisa, tamanho médio a 
grande, isenta de fungos e indícios de 
germinação. Não apresentando defeitos 

KG 500 R$6,15 R$3.075,00 



graves (podridão mole ou seca, 
deformação, ombros verdes ou roxos, 
lenhosas, rachadas, com brotamento, 
danos mecânicos, murchas). Desprovido 
de matérias terrosas, micro-organismos 
(fungos, bactérias, vírus e parasitas), 
fragmentos estranhos e outros danos 
considerados impróprios para o consumo 
humano. Uso culinário em geral. Entrega 
em caixas engradados vazadas 
retornáveis. Entrega programada de 
acordo com a necessidade. 

9 Couve, tipo manteiga, In Natura, 1ª 
qualidade - com folhas integras, livres de 
fungos; transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. Devem 
estar frescas, íntegras, sem traço de 
descoloração ou manchas. Deverá ser 
transportado em carros higienizados em 
temperatura ambiente 

KG 150 R$8,80 R$1.320,00 

10 Cheiro Verde, contendo folhas de 
cebolinha (70% do peso do maço) e 
salsinha (30% do peso do maço), em 
maço, frescas, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, 
sem folhas secas, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitos e larvas. 

KG 30 R$8,38 R$251,40 

12 Jiló, subgrupo verde escuro, classe 15, 
categoria extra, tamanho 
aproximadamente de 2,5 a 5 cm. Aspecto 
saudável, não apresentando defeitos, 
graves (podridão, danos profundos, 
desidratação ou virose oco, descolorado, 
passado). Desprovido de matérias 
terrosas, microrganismos (fungos, 
bactérias, vírus e parasitas), fragmentos 
estranhos e outros danos considerados 
impróprios para o consumo humano. 
Entrega em caixas engradados vazadas 
retornáveis. Entrega programada de 
acordo com a necessidade. 

KG 100 R$7,39 R$739,00 

13 Mandioca in natura; descascada; 
congelada, embalada em saco plástico a 
vácuo; acondicionado para transporte em 
caixas plásticas brancas vazadas; com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
qualidade firme e intacto; livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
uniformes para unidades normais de 
produtos de primeira qualidade. Aspecto 
saudável. Não apresentando defeitos 
graves (podridão mole ou seca, 
deformação, lenhosas, rachadas, com 
brotamento, danos mecânicos, murchas), 
desprovido de matérias terrosas, micro-
organismos (fungos, bactérias, vírus e 
parasitas), fragmentos estranhos e outros 
danos considerados impróprios para o 
consumo humano. Uso culinário em geral. 
Entrega em caixas engradados vazadas 
retornáveis. Entrega programada de 

KG 300 R$5,00 R$1.500 



acordo com a necessidade. 

15 Quiabo liso. Aspecto saudável, não 
apresentando defeitos graves (podridão, 
murchos, danos não cicatrizados, 
deformados), desprovido de matérias 
terrosas, micro-organismos (fungos, 
bactérias, vírus e parasitas), fragmentos 
estranhos e outros danos considerados 
impróprios para o consumo humano. Uso 
em culinária geral. Entrega em caixas 
engradados vazadas retornáveis. Entrega 
programada de acordo com a 
necessidade. 

KG 100 R$8,99 R$899,00 

16 Repolho verde ou roxo, fresco de primeira 
qualidade. Tamanho da cabeça de 
aproximadamente 20 a 30 cm. Aspecto 
saudável, não apresentando defeitos, 
graves, desprovido de matérias terrosas, 
micro-organismos (fungos, bactérias, vírus 
e parasitas), fragmentos estranhos e 
outros danos considerados impróprios 
para o consumo humano. Uso culinário 
geral. Entrega em caixas engradados 
vazadas retornáveis. Entrega programada 
de acordo com a necessidade. 

KG 340 R$5,74 R$1.951,60 

18 Farinha de mandioca, torrada, seca, tipo 
1, fina. Deverá ser embalado em 
embalagem de polipropileno 
transparente, atóxico e sem odores. A 
embalagem deverá apresentar rotulagem 
com peso, data de fabricação e validade, 
informações nutricionais, e outros dados 
relevantes conforme determinação da 
ANVISA. 

KG 300 R$10,75 R$3.225,00 

TOTAL R$19.997,00 

 
 

Fornecedor 02: Associação Estadual Agroecológica de Goiás (AESAGO) 

CNPJ/CPF: 05.979.884/0001-91 

Item Descrição 
UND 

 
Quantidade 

Valor 
unitário 

Valor global 

1 Abobrinha verde. Aspecto saudável. Não 
apresentando defeitos graves. 
Apresentação firme e inteira. Desprovida 
de matérias terrosas, micro-organismos 
(fungos, bactérias, vírus e parasitas), 
fragmentos estranhos e outros danos 
considerados impróprios para o consumo 
humano. Uso culinário em geral. 
Embaladas em caixas. Entrega 
programada de acordo com a 
necessidade. 

KG 500 R$6,50 R$3.250,00 

2 Açafrão em pó, aspecto homogêneo, cor 
parda avermelhada, cheiro forte 
característico, sabor levemente picante. 
Deve conter cheiro, cor e aparência 
característicos e estar livre de poeira, 
sujidades e danos (físicos, químicos e 
biológicos). O produto não deve 
apresentar mofo ou umidade externa 
anormal. Deverão ser acondicionados em 
embalagem plástica transparente atóxico, 

KG 10 R$44,50 R$445,00 



sem odores, que garanta a qualidade do 
produto até momento do consumo, 
isenta de sujidades e ou ação de 
microrganismo. A embalagem deverá 
apresentar informações como quantidade 
da embalagem, data de fabricação, data 
de validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA 
 

4 Batata doce vermelha, lavadas ou 
escovadas, classe média/graúda, sem 
defeitos graves (podridão úmida, seca, 
coração oco ou negro). Apresentação 
firme, inteiras. Desprovidas de odor ou 
sabor estranho, matérias terrosas, micro-
organismos (fungos, bactérias, vírus e 
parasitas), fragmentos estranhos, livres 
de substância tóxicas ou nocivas e outros 
danos considerados impróprios para o 
consumo humano. Para uso culinário em 
cozimento, massas ou frituras. Entrega 
em caixas engradados vazadas 
retornáveis. Entrega programada de 
acordo com a necessidade. 

KG 300 R$5,73 R$1.719,00 

7 Brócolis fresco, primeira qualidade. 
Aspecto saudável, não apresentando 
defeitos, graves, desprovida de matérias 
terrosas, micro-organismos (fungos, 
bactérias, vírus e parasitas), fragmentos 
estranhos e outros danos considerados 
impróprios para o consumo humano. 
Entrega em caixas engradados vazadas 
retornáveis. Entrega programada de 
acordo com a necessidade. 

KG 200 R$11,23 R$2.246,00 

16 Repolho verde ou roxo, fresco de primeira 
qualidade. Tamanho da cabeça de 
aproximadamente 20 a 30 cm. Aspecto 
saudável, não apresentando defeitos, 
graves, desprovido de matérias terrosas, 
micro-organismos (fungos, bactérias, 
vírus e parasitas), fragmentos estranhos e 
outros danos considerados impróprios 
para o consumo humano. Uso culinário 
geral. Entrega em caixas engradados 
vazadas retornáveis. Entrega programada 
de acordo com a necessidade. 

KG 160 R$5,74 R$918,40 

17 Rúcula de primeira qualidade, In Natura, 
1ª qualidade - com folhas integras, livres 
de fungos; transportadas em sacos 
plásticos transparentes de primeiro uso. 
Devem estar frescas, íntegras, sem traço 
de descoloração ou manchas. Deverá ser 
transportado em carros higienizados em 
temperatura ambiente 

KG 100 R$11,00 R$1.100,00 

19 Bolo caseiro, com boa aparência de 
massa macia e aerada. Serão rejeitados 
bolos mal assadas, queimados, achatados 
e “embatumadas” aspecto massa pesada 
e de características organolépticas 
anormais. Os mesmos deverão estar livres 
de  sujidades  ou quaisquer outros tipos 

KG 70 R$19,50 R$1.365,00 



de contaminantes como  fungos 
e bolores. Poderá ser do tipo comum 
simples, ou laranja, milho, cenoura e 
fubá. Não poderá apresentar nenhum 
tipo de cobertura ou recheio. O produto 
deve estar limpo, íntegro e adequado 
para consumo, contendo uma massa fofa 
e macia. Deve conter cheiro, cor e 
aparência característicos e estar livre de 
poeira, sujidades e danos (físicos, 
químicos e biológicos). O produto não 
deve apresentar mofo ou umidade 
externa anormal. Deverá ser embalado 
em saco plástico transparente, atóxico e 
sem odores. Apresentando peso, data de 
validade e informações nutricionais, 
conforme determinação da ANVISA. 

20 ROSCA CASEIRA DOCE, COM COCO, 
UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 50 GR 
- embalados em pacotes de no máximo 
20 unidades. O produto deve estar limpo, 
íntegro e adequado para consumo, 
contendo uma massa fofa e macia e 
assada no ponto. Deve conter cheiro, cor 
e aparência característicos e estar livre de 
poeira, sujidades e danos (físicos, 
químicos e biológicos). O produto não 
deve apresentar mofo ou umidade 
externa anormal. Não serão aceitas 
roscas com aparência crua ou queimada. 
Deverá ser acondicionada em embalagem 
plástica transparente atóxico, sem 
odores, que garanta a qualidade do 
produto até momento do consumo, 
isenta de sujidades e ou ação de 
microrganismo. A embalagem deverá 
apresentar informações como quantidade 
da embalagem, data de fabricação, data 
de validade e informações nutricionais, 
conforme determinação da ANVISA. 

KG 70 R$16,65 R$1.165,50 

24 BISCOITO DE QUEIJO CONGELADO, 
UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 20 G, 
embalados em pacotes de 1 KG. Produto 
de boa qualidade, isento de parasitas, 
mofos ou qualquer outra sujidade que 
comprometa a qualidade nutricional do 
produto. Deve apresentar cor, sabor, 
cheiro característicos e agradáveis, e 
conter os principais ingredientes: 
Polvilho, Ovos, Queijo, Óleo, Sal, Água. O 
produto deve estar pronto para ser 
assado. Deverão ser acondicionados em 
embalagem plástica transparente atóxico, 
sem odores, que garanta a qualidade do 
produto até momento do consumo, 
isenta de sujidades e ou ação de 
microrganismo. A embalagem deverá 
apresentar informações como quantidade 
da embalagem, data de fabricação, data 
de validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA. 

KG 70 R$19,50 R$1.365,00 



25 PÃO DE QUEIJO CONGELADO, UNIDADES 
DE APROXIMADAMENTE 20 G, embalados 
em pacotes de 1 KG. Produto de boa 
qualidade, isento de parasitas, mofos ou 
qualquer outra sujidade que comprometa 
a qualidade nutricional do produto. Deve 
apresentar cor, sabor, cheiro 
característicos e agradáveis, e conter os 
principais ingredientes: Polvilho, Ovos, 
Queijo, Óleo, Sal, Água. O produto deve 
estar pronto para ser assado. Deverão ser 
acondicionados em embalagem plástica 
transparente atóxico, sem odores, que 
garanta a qualidade do produto até 
momento do consumo, isenta de 
sujidades e ou ação de microrganismo. A 
embalagem deverá apresentar 
informações como quantidade da 
embalagem, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA. 

KG 70 R$19,60 R$1.372,00 

TOTAL R$14.945,90 

 
 

Fornecedor 03: Associação Camponesa Regional da Agricultura Familiar (ASCRAF) 

CNPJ/CPF: 12.202.444/0001-99 

Item Descrição 
UND 

 
Quantidade 

Valor 
unitário 

Valor global 

21 PÃO DE BATATA, UNIDADE DE 
APROXIMADAMENTE 50 GR - embalados 
em pacotes de no máximo 20 unidades. O 
produto deve estar limpo, íntegro e 
adequado para consumo, contendo uma 
massa fofa e macia e assada no ponto. 
Deve conter cheiro, cor e aparência 
característicos e estar livre de poeira, 
sujidades e danos (físicos, químicos e 
biológicos). O produto não deve 
apresentar mofo ou umidade externa 
anormal. Não serão aceitos pães com 
aparência crua ou queimada. Deverão ser 
acondicionados em embalagem plástica 
transparente atóxico, sem odores, que 
garanta a qualidade do produto até 
momento do consumo, isenta de 
sujidades e ou ação de microrganismo. A 
embalagem deverá apresentar 
informações como quantidade da 
embalagem, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA. 

KG 70 R$16,65 R$1.165,50 

22 PÃO TIPO HOTDOG, UNIDADE DE 
APROXIMADAMENTE 50 GR - embalados 
em pacotes de no máximo 20 unidades. O 
produto deve estar limpo, íntegro e 
adequado para consumo, contendo uma 
massa fofa e macia e assada no ponto. 
Deve conter cheiro, cor e aparência 
característicos e estar livre de poeira, 
sujidades e danos (físicos, químicos e 

KG 70 R$16,68 R$1.167,60 



biológicos). O produto não deve 
apresentar mofo ou umidade externa 
anormal. Não serão aceitos pães com 
aparência crua ou queimada. Deverão ser 
acondicionados em embalagem plástica 
transparente atóxico, sem odores, que 
garanta a qualidade do produto até 
momento do consumo, isenta de 
sujidades e ou ação de microrganismo. A 
embalagem deverá apresentar 
informações como quantidade da 
embalagem, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA. 

23 PÃO DE MILHO, UNIDADE DE 
APROXIMADAMENTE 50 GR - embalados 
em pacotes de no máximo 20 unidades. O 
produto deve estar limpo, íntegro e 
adequado para consumo, contendo uma 
massa fofa e macia e assada no ponto. 
Deve conter cheiro, cor e aparência 
característicos e estar livre de poeira, 
sujidades e danos (físicos, químicos e 
biológicos). O produto não deve 
apresentar mofo ou umidade externa 
anormal. Não serão aceitos pães com 
aparência crua ou queimada. Deverão ser 
acondicionados em embalagem plástica 
transparente atóxico, sem odores, que 
garanta a qualidade do produto até 
momento do consumo, isenta de 
sujidades e ou ação de microrganismo. A 
embalagem deverá apresentar 
informações como quantidade da 
embalagem, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais, e 
outros dados relevantes conforme 
determinação da ANVISA. 

KG 70 R$16,65 R$1.165,50 

TOTAL R$3.498,60 

 
 

Fornecedor 04: Maria Sônia Vieira 

CNPJ/CPF: 449.614.561-87 

Item Descrição UND Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor global 

26 FRANGO CONGELADO (-18°C) SEM 
CABEÇA, PESCOÇO, VÍSCERA E PÉS. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidade e larvas, sem 
formação de cristais de gelo, e 
inexistência de sinais de recongelamento, 
teor de água absorvida no máximo de 6%. 
Embalagem primaria saco plástico 
transparentes atóxicos, resistente ao 
transporte e armazenamento, colocada a 
etiqueta de identificação, fechados a 
vácuo com aproximadamente 1 Kg. A 
embalagem deverá conter externamente 
as seguintes informações: Nome e 

KG 1.000 R$16,17 R$16.170,00 



descrição do produto, Carimbo do 
Ministério da Agricultura, Selo de 
Inspeção pelo órgão competente, Peso 
Líquido, Tabela Nutricional, além dos 
dizeres: “Mantenha Congelado entre (- 
18ºC) a (–12ºC)”, “Uma vez 
descongelado, este produto não deverá 
ser novamente congelado”. O lote, que 
corresponde à data de fabricação, 
juntamente com o prazo de validade. 
Todas as informações impressas na 
embalagem, e facilmente visíveis. O 
produto deverá estar, e ser entregue (o 
transporte deve ser adequado para 
garantir a qualidade do produto) de 
acordo com a legislação vigente. Entrega 
estabelecida de acordo com a 
necessidade, podendo ser semanal, 
quinzenal ou mensal. 

TOTAL R$16.170,00 

 
Conforme previsto no item 6.1 do Edital, com a publicação do resultado, os 

fornecedores classificados ficam convocados a entregar as amostras dos produtos na 
Seção de Alimentação e Nutrição deste Instituto entre as 08h00m e as 11h00m desta 
segunda-feira dia 01/07/2019, seguindo as regras e especificações contidas no Edital. 
A assinatura do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar (Anexo I do Edital) será realizada mediante convocação após 
a aprovação das amostras. 

  
 

Urutaí-GO, 27 de junho de 2019. 
 
 

ASSINADO ELETRÔNICAMENTE 

Thiago de Almeida Bastos 
Presidente da Comissão 

Portaria N° 253 de 04/06/2018 


