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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - TERMO DE JULGAMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2022 
PROCESSO Nº 042/2022 

 
 

OBJETO DA LICITAÇÃO: O objeto da presente Chamada Pública é Credenciamento 
de grupos formais ou informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino para atendimento ao programa nacional de alimentação 
escolar/PNAE do município de Cruzeiro do Sul. 
  
EMPRESA HABILITADA: 

GRUPO FORMAL: COOPERSUL – Cooperativa da Agricultura Familiar do Noroeste Paranaense, 
inscrita no CNPJ 27.465.966/0001-50, com sede na Rodovia PR-474, Lote 89, Cruzeiro do Sul – Pr. 
 

Item Cod. Descrição Unid Qde 
Vlr 
Unit 

Vlr Total 

1 36936 
Abacaxi; Frutos firmes, limpos, sem defeitos mecânicos 
ou doenças, nível de maturação compatível para transporte 
e consumo. 

Kg 200 4,70 940,00

2 36937 
Abobrinha  tamanho e coloração uniformes, sem 
ferimentos ou corpos estranhos ou terra aderida na 
superfície externa. 

Kg 150 3,67 550,50

3 36938 

Acelga  Frescas, tamanho e coloração uniformes, bem 
desenvolvidas, firmes e intactas, isentas de material terroso 
e umidade externa anormal, livre de sujidades e sem danos 
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 200 4,56 912,00

4 36939 

Alface Frescas, tamanho e coloração uniformes, bem 
desenvolvidas, firmes e intactas, isentas de material terroso 
e umidade externa anormal, livre de sujidades e sem danos 
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 100 6,57 657,00

5 36940 

Alface Orgânico Frescas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvidas, firmes e intactas, isentas de material 
terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades e 
sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

kg 100 8,28 828,00

6 36941 
Alho: Alho Branco,  tamanho e coloração uniformes, sem 
ferimentos ou corpos estranhos ou terra aderida na 
superfície externa. 

Kg 60 20,42 1.225,20

7 36942 

Banana Nanica: Penca, ASPECTO: In natura. Fresca, 
APRESENTAÇÃO: Inteira, firme, com casca bem 
amarela, sem partes moles ou machucadas, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades, 
enfermidades e quaisquer materiais estranhos que 
comprometam a sua qualidade. 

Kg 200 3,33 666,00

8 36943 

Batata Doce: Nova, lavada, firme, pele lisa, tamanho 
médio a grande. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de sujidades, enfermidades, umidade externa 
anormal, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras 
ou cortes) e quaisquer materiais estranhos que 
comprometam a sua qualidade. 

Kg 150 2,90 435,00
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9 36944 

Beterraba: Nova, lavada, firme, pele lisa, sem manchas, 
sem brotos, tamanho médio, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades, enfermidades, 
umidade externa anormal, lesões de origem física ou 
mecânica (rachaduras ou cortes) e quaisquer materiais 
estranhos que comprometam a sua qualidade 

Kg 200 4,75 950,00

10 36945 

Café torra manual: Embalagem tipo almofada ou a vácuo 
contendo 500gr, 100% artesanal, 100% Arábica, Café 
especial ou da agricultura familiar.  CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades,  
quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Pcte 400 17,39 6.956,00

11 36946 

Cebolinha  In natura. Fresca, maço de até 500gr. De 
primeira qualidade, Isenta de sujidades, enfermidades, 
umidade externa anormal e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

Kg 50 16,04 802,00

12 36947 

Cenoura: In natura. Fresca, APRESENTAÇÃO: Inteira, 
lisa, compacta, firme, sem irregularidades ou rugas, cor 
uniforme, sem rama, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades, umidade externa 
anormal, ausência de lesões de origem física ou mecânicas 
e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Kg 200 5,78 1.156,00

13 36948 

Chuchu: In natura. Fresco, APRESENTAÇÃO: Tamanho, 
formação e coloração uniforme, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isento de sujidades, enfermidades, lesões 
de origem física ou mecânica e quaisquer materiais que 
comprometam a sua qualidade, 

Kg 200 3,50 700,00

14 36949 

Couve Manteiga  In natura. Fresca, APRESENTAÇÃO: 
Inteira, lisa, compacta, firme, sem irregularidades ou 
rugas, cor uniforme, sem rama, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades, umidade externa 
anormal, ausência de lesões de origem física ou mecânicas 
e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Kg 150 6,59 988,50

15 36950 

Couve-flor  In natura. Fresco, APRESENTAÇÃO: 
Tamanho, formação e coloração uniforme, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, 
enfermidades, lesões de origem física ou mecânica e 
quaisquer materiais que comprometam a sua qualidade. 

Kg 200 5,71 1.142,00

16 36951 

Doce de frutas ou de abóbora pastoso/geleia - artesanal - 1 
kg cada embalados   contendo etiqueta nutricional, 
validade para temperatura ambiente e de congelamento, 
nome do produtor e CPF.  

Kg 20 16,73 334,60

17 36952 

Filé de tilápia, tamanho médio bem desenvolvido, isentos 
de sujidades, com cor e cheiro característico, embalados 
congelados individualmente em embalagem com 1 kg. 
Devem conter registro nos órgãos competentes.  

Kg 200 42,34 8.468,00

18 36953 

Goiaba  In natura. Fresca, APRESENTAÇÃO: Inteira, 
lisa, compacta, firme, sem irregularidades ou rugas, cor 
uniforme. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de 
sujidades, umidade externa anormal, ausência de lesões de 
origem física ou mecânicas e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

Kg 200 4,92 984,00

19 36954 
Iogurte 1 lt cada embalados   contendo etiqueta 
nutricional, validade para temperatura ambiente e de 

litro 200 6,16 1.232,00
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congelamento, nome do produtor e CPF. Proveniente de 
local. 

20 36955 

Laranja  In natura. Fresca, APRESENTAÇÃO: Inteira, 
lisa, compacta, firme, sem irregularidades ou rugas, cor 
uniforme, sem rama, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades, umidade externa 
anormal, ausência de lesões de origem física ou mecânicas 
e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Kg 500 2,62 1.310,0

21 36956 

Limão Taiti  In natura. Fresca, APRESENTAÇÃO: 
Inteira, lisa, compacta, firme, sem irregularidades ou 
rugas, cor uniforme. CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isenta de sujidades, umidade externa 
anormal, ausência de lesões de origem física ou mecânicas 
e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Kg 200 3,30 660,00

22 36957 

Mamão formosa: Frutos firmes, limpos, sem defeitos 
mecânicos ou doenças, nível de maturação compatível para 
transporte e consumo. In natura. Fresco, 
APRESENTAÇÃO: Inteiro, casca firme, sem rachaduras, 
partes escuras ou machucadas, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isento de sujidades, enfermidades e 
quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua 
qualidade. 

Kg 300 4,97 1.491,00

23 36958 

Mandioca descascada: fresca descascadas, cruas, picadas 
grande, embaladas em pacotes transparentes para a 
conservação. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento 
de sujidades, e quaisquer materiais estranhos que 
comprometam a sua qualidade. 

400 Kg 5,38 2.152,00

24 36959 

Manga: Frutos firmes, limpos, sem defeitos mecânicos ou 
doenças, nível de maturação compatível para transporte e 
consumo. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de 
sujidades, enfermidades e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

300 Kg 4,38 1.314,00

25 36960 

Melancia: In natura. Fresca, TIPO: Graúda, 
APRESENTAÇÃO: Inteira, casca firme, lustrosa e sem 
manchas escuras, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de sujidades, enfermidades e quaisquer materiais 
estranhos que comprometam a sua qualidade. 

400 Kg 2,95 1.180,00

26 36961 

Melão: In natura. Fresca, TIPO: Graúda, 
APRESENTAÇÃO: Inteira, casca firme, lustrosa e sem 
manchas escuras, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de sujidades, enfermidades e quaisquer materiais 
estranhos que comprometam a sua qualidade. 

400 Kg 6,49 2.596,00

27 36962 

Milho Verde sem casca:  In natura. Fresco, 
APRESENTAÇÃO: Inteiro, sem casca e sem manchas 
escuras, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de 
sujidades, enfermidades e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

300 Kg 7,47 2.241,00

28 36963 
Molho de tomate artesanal embalagens de 500ml  - com 
etiqueta nutricional, validade, nome do produtor. 

50 litro 8,35 417,50

29 36964 

Ovos - Tipo Grande: o peso deverá ser maior ou igual a 
55g, branco, sem rachaduras, podendo ser entregue em 
cartelas com 30 unidades ou estojo com 12 unidades.  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades, 
enfermidades e quaisquer materiais estranhos que 

1300 Dz 8,07 10.491,00
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comprometam a sua qualidade. 

30 36965 

Pão caseiro: 1 kg cada embalados um a um, em saco 
transparente, contendo etiqueta nutricional, validade para 
temperatura ambiente e de congelamento, nome do 
produtor e CPF. Proveniente de local. 

200 Kg 14,97 2.994,00

31 36966 

Pepino Japonês:  In natura. Fresco. Inteiro, firme, 
compacto, e sem rachaduras, folhas livres de manchas 
escuras e perfurações, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais 
estranhos que comprometam a sua qualidade. 

100 Kg 4,14 414,00

32 36967 
Polpa de fruta - MARACUJÁ: polpa congelada, natural 
integral, sem conservantes e aditivos. Embalagem de1 kg. 
Sem adição de açúcar. 

200 Kg 17,79 3.558,00

33 36968 

Repolho: Frescas, tamanho e coloração uniformes, bem 
desenvolvidas, firmes e intactas, isentas de material terroso 
e umidade externa anormal, livre de sujidades e sem danos 
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

200 Kg 4,36 872,00

34 36969 

Salsinha  In natura. Fresca, maço de até 500gr. De 
primeira qualidade, Isenta de sujidades, enfermidades, 
umidade externa anormal e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

50 Kg 15,33 766,50

35 36970 
Suco de Laranja 1 litro - suco de laranja 100% Integral, 
sem adição de açúcar e conservantes. 

200 litro 10,22 2.044,00

36 36971 

Tomate Orgânico: In natura, tamanho e coloração 
uniformes, sem ferimentos ou corpos estranhos. Sem 
manchas, furos ou ferimentos. CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isento de sujidades, enfermidades, 
umidade externa anormal e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

200 Kg 9,98 1.996,00

37 36972 

Tomate: In natura. Fresco, TIPO: Híbrido, Longa vida. 
Inteiro, firme, tamanho médio, com coloração uniforme, 
sem manchas, furos ou ferimentos, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: Isento de sujidades, enfermidades, 
umidade externa anormal e quaisquer materiais estranhos 
que comprometam a sua qualidade. 

200 Kg 8,51 1.702,00

TOTAL..................................................................................................................................................... 68.125,80 

 
Valor total Global: R$ 68.125,80 (sessenta e oito mil, cento e vinte cinco reais e oitenta centavos). 
  
Todos os acima descritos atenderam todas as especificações do edital 
PRAZO RECURSAL: Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 
publicação deste termo, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DO JULGAMENTO: 31 de Maio de 2022. 
 

Cruzeiro do Sul, aos 31de maio de 2022. 

 

 
 

Marcos Cesar Sugigan 
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul 


