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OBJETO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAYEUX/PB

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA

"ATA CIRCUNSTANCIADA DE SESSÃO PÚBLICA'

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, às nove horas, na sede do
Centro Administrativo Municipal, localizada na Av. Liberdade, 2637 - Sesi - Bayeux - PB, a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, composta pelos servidores: EMANOEL DA SILVA ALVES - Presidente;
ALICE SOARES DA SILVA - Membro; TIAGO DOS SANTOS ARAÚJO - Membro, procedeu á abertura da
sessão pública para recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de habilitação
apresentados no processo acima referenciado. .

No dia e hora marcados foram recebidos os envelopes contendo os documentos de
habilitação e Projetos de Venda dos interessados. Os fornecedores qualificados a participar do certame

. estão relacionados no quadro abaixo:

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
CIDADE DE BAYEUX-PB, CNPJ:

19.461.762/0001-13

JOÃO DAMIÃO BEZERRA
CPF: 778.991.727-72

RG:054797709SSPRI

COOPERATIVA DE PESCADORES E

AGRICULTORES AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA, CNPI: 11.567.890/0001-34

LEONARDO DO NASCIMENTO

CPF: 111.748.107-77

RG:2948847 SSP PB

Desta forma, analisados os elementos apresentados dos fornecedores participantes e as
exigências constantes do instrumento convocatório correspondente, a Comissão informou: TODOS OS
FORNECEDORES FORAM CONSIDERADOS HABILITADOS.

Dando prosseguimento à sessão, após a divulgação do resultado da fase de habilitação,
observado o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos fornecedores de apresentarem

COMISSÃO PERMAf|ÍNTE DE LICITAÇÃO
L1CITACAQBAYEIIX@GMAILC0M
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qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes Projetos de Venda dos proponentes
habilitados. Analisados os Projetos, a Comissão informou: TODOS OS FORNECEDORES
APRESENTARAM PROJETOS, NO ASPECTO FORMAL, EM CONSONÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Os valores unitários e totais constantes das propostas apresentadas foram os seguintes:

•• , ü*» ■■ I.ICITANTE LICITÁNTE ■

rn-.M
ííltNÉRO DA AGRICUÍTIJRA

FAMILIAR
QUANT UNID

ASSOCIAÇÃO DOS
ÃGRÍCULTORESi)A

feçjbADE DE

COOPERATIVA DE j
PESÒ^Dbl^Slil 1
AGRICULTORES 1

AGI^RÉCUÁRIA ÍÃ PÀRAÍBÃB

^rnm
ÜNIT. TOTAL li MT. TOTAL ■

1

ABACAXI NACIONAL médio com

60 a 70% de maturação
climatizada, uniformes, grau
máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos ou defeitos. De acordo

com a resolução 12/78 da CNNPA

15.000 KG R$ 3,48 R$ 52.200,00

2

BANANA PRATA, com 60 a 70% de

maturação climatizada. Com
ausência de sujidades, parasites e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

4.000 KG R$ 3,59
R$

14.360,00

3

BATATA DOCE, lavada, tamanho
médio, uniformes, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e

com brilho, sem corpos estranhos
ou terra aderida à superfície
externa, embalagem de 01 kg. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

12.000 KG R$ 3,60 R$ 21.600,00

■rr-=- *
•■1 : - ,1

R$3,60

h

■

1  '

R$
21.600,00

4

BIFE DE FÍGADO bovino
congelado, sem pele, com
aproximadamente 5kg, deverá ter
cor característica do produto e
isento de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que
alterem suas características
naturais [físicas químicas e
organolépticas). Deverá constar
data de fabricação, prazo de
vencimento, n^ do registro do órgão
fiscalizador (SIF, SIE ou SIMJ, n- do
lote, data de validade de no mínimo
três meses a contar da data de

4.680 KG

■íL

R$9.38 R$
43.898,40

COMISSÃO PERMAr

LICITAÇAOBAY!

JTE DE LICITAÇÃO
C@GMA1L.COM
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entrega da mercadoria, embalagens
de 1 kg,
CARNE BOVINA MOIDA congelada:
músculo - com no máximo 3% de

água, 10% de gordura, e 3%
aponevroses cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e

sabor próprio, com ausência de
parasitas e larvas, deve ser isenta
de cartilagens e de ossos.
Embalagem atóxica em filme de
PVC transparente ou saco plástico
transparente, flexível e resistente,
que garanta a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em caixas

lacradas de lOkg, em pacotes de 1
kg. Na embalagem devem constar
dados de identificação e
informações nutricionais do
produto, validade mínima de 30
dias a partir da data da entrega, n®
do registro no SIF, SIE ou SIM.
CARNE BOVINA SEM OSSO: acém,

em pedaços ou bifes, congelada em
peças, com no máximo 3% de água,
10% de gordura e 3% aponevroses,
cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor

próprio, com ausência de parasitas
e  larvas, deve ser isenta de
cartilagens. Embalagem a vácuo, em
saco plástico transparente e
atóxico, flexível e resistente, que
garanta integridade do produto até
o momento do consumo. Em

pacotes de Ikg, acondicionados em
caixas lacradas de lOkg. Na
embalagem devem constar dados
de identificação e informações
nutricionais do produto, validade
mínima de 30 dias a partir da data
da entrega, n® do registro no SIF,
SIE ou SIM.

10.080

20.000

KG

KG

R$ 16,94

•"í;
-- 7'

R$20,81

R$

170,755,20

R$

416.200,00

CEBOLA BRANCA "in natura",

apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo.
Embalagem de 01 kg

6,720 KG R$ 4,69
R$

31.516,80

CENOURA "in natura",

apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a

6.000 KG R$ 4,42
R$

26.520,00

E vJTECOMISSÃO PERM

LICITACAOBA

DE LICITAÇÃO
IUXOIGMAILCOM
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4

conservação em condições
adequadas para o consumo
embalagem de 01 kg.

9

COENTRO, talos e folhas inteiras,
graúdas, sem manchas, com
coloração uniforme, turgescentes,
intactas, firmes e bem

desenvolvida.?. Maços de SOOg

2.500 KG R$ 13,52 R$16.900,00 R$ 13,52
R$

16.900,00

10

GOIABA, "in natura" espécie
redonda, aplicação alimentar.
Característica: ser frescos ter

atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, transporte
e  conservação em condições
adequadas para o consumo, estar
livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência
e a polpa. Não serão permitidos
manchas ou defeitos na casca,

embalagem de 01 kg.

2.000 KG R$4,66 R$ 9.320,00

11

JERIMUM DE LEITE "in natura",
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA

Embalagens de 01 Kg

1.600 KG R$3,66

1' ' 1 ̂
1

R$ 5.856,00

12

LARANJA PÊRA OU LIMA, madura,
frutos de tamanho médio, grau
máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie,
uniformes, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA
Embalagem de 01 kg.

25.000 KG

*  1 •

1 .'

■; RS 3,55 R$
88.750,00

13

MACAXEIRA "IN NATURA",
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Embalagem de 01 kg.

18.000 KG R$3.31

/

R$ 59.580,00

14
MAMÃO HAVAÍ de primeira "in
natura", apresentando grau de
maturação tal que lhe permita

2.400 KG R$ 3,02 R$ 7.248,00

COMISSÃO PERMAN^TE DE LICITAÇÃO
LICITACAOBAVKIMGMAÍLCOM
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suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Embalagens de 01 kg.

15

MELANCIA, de primeira "in
natura", apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. De
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

4.000 KG R$ 2,74
R$

10.960,00

16

PIMENTÃO VERDE. tamanho
médio, tenros, sem manchas, com

coloração uniforme e com brilho,
turgescentes, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou

defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Embalagem de
500g.

4.800 KG R$ 5,29
R$

25.392,00

17

POLPA de fruta, natural, sabor

ACEROLA. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de Ikg.

7.200 KG R$ 8,74 R$ 62.928,00

r'V- '
_ ■. \ J,

18

POLPA de fruta, natural, sabor
CAIÚ. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de Ikg.

7.200 KG R$ 9,18 R$ 66.096,00
• Iv"

•  • <

19

POLPA de fruta, natural, sabor
GOIABA. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de Ikg.

7.200 KG R$ 8,43 R$ 60.696.00

. '\Vt

20

TOMATE "in natura", apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. De

6.960 KG

/
RS 4,34

RS
30.206,40

COMISSÃO PERMAN

LICITACAOBAYE

JPE DE LICITAÇÃO
BIGMAILCÜM



CPL - Comissão

Permanente de Licitação

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Embalagem de 01 kg.

O item 03 (batata doce] continha quantidade total de 12.000Kg, a COOPERATIVA DE
PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUÁRIOS DA PARAÍBA cotou apenas Ó.OOOKg, e a
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX-PB cotou os outros Ó.OOOKg. Desta forma,
tendo em vista que, a COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUÁRIOS DA
PARAÍBA possuí maior número de DAP, o item restou plenamente atendido, ficando registrada a
quantidade de ó.OOOKg para cada fornecedor.

W
O item 09 (coentro] continha quantidade total de 2.500Kg, a COOPERATIVA DE

PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUÁRIOS DA PARAÍBA cotou apenas 1.250Kg, e a
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX-PB cotou os outros 1.250Kg. Desta forma,
tendo em vista que, a COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUÁRIOS DA
PARAÍBA possui maior número de DAP, o item restou plenamente atendido, ficando registrada a
quantidade de 1.250Kg para cada fornecedor.

Ato contínuo, registre-se que, de acordo com o mapa comparativo de preços elaborado pela
Diretoria Municipal de Compras, foram realizadas cinco pesquisas de mercado com fornecedores do
mesmo ramo de atividade, bem como anexados quatro editais de licitação de Chamada Pública
(modalidade própria para contratação desse objeto], do qual foi possível extrair média de preços para
os itens a serem contratados pela Edilidade, demonstrando claramente que estão em conformidade
com os valores praticado no mercado, em benefício sempre dos Princípios Administrativos da
Superioridade do Interesse Público, Eficiência, Legalidade e Economicidade administrativa.

|r Considerando os valores ofertados por cada proponente, as observações apontadas
^durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, chegou-se a conclusão de

que os projetos dos licitantes abaixo relacionados apresentam-se vantajosos para a Administração,
sendo declarados vencedores os licitantes relacionados abaixo e respectivos valores totais das
contratações:

|lTfM GÊNERO DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECEDOR

VENCEDOR

VALOR UNIT. í VALOR •

R$ ' TOTAL RS 1

s

:  1

iV.

ABACAXI NACIONAL médio com 60 a 70% de

maturação diraatizada, uniformes, grau máximo
de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos. De acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 3,48 R$ 52.200,00

a- -2
.1

BANANA PRATA, com 60 à 70% de maturação
climatizada. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acoido com a Resolução
12/78 da CNNPA.

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 3,59 R$ 14.360,00

COMISSÃO PERMAN

UÇITACAOBAYE

E DE LICITAÇÃO
GMAIL.CQM



CPL - Comissão
Permanente de Licitação

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

BATATA DOCE, lavada; 1 tamanho médio,
unifonnes, inteiras, sem fermientos ou defeitos,
firmes e com brilho, sem còi-pos estranhos ou
terra aderida à superfície externa, embalagem de
01 kg. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

BIFE DE FÍGADO bovino congelado, sem pele,
com aproximadamente .5kg, deverá ter cor
característica do produto e isento de aditivos ou
substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias aó: consumo e que alterem suas
características naturais ̂ (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá constar data de
fabricação, prazo de vencimento, n^ do registro
do órgão físcalizador [SÍF, SIE ou SIM], n® do
lote, data de validade de no mínimo ti'ês meses a
contar da data de entrega da mercadoria,
embalagens de 1 kg.

CARNE BOVINA MOÍDA congelada: músculo -
com no máximo 3% de água, 10% de gordura, e
3% aponevroses cor própria sem manchas
esverdeadas. cheiro e sabor próprio,: com
ausência de parasitas e larvás, deve ser isenta de
cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica era
filme de PVC ti:ansparente ou saco plástico
transparente, flexível e resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados emi caixas lacradas de
lOkg, em pacotes de 1 kg. Na embalagem devem
constar dados de identificação e informações
nutricionais do produto, validade mínima de 30
dias a partir da data da entrega, do registro
fio SIF, SIE ou SIM.

ASSOCIAÇAO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB

COOPERATIVA DE

PESCADORESE

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

COOPERATIVA DE

PESCADORESE

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 3,60

R$ 3,60

R$ 9,38

R$ 21.600.00

R$ 21.600.00

R$ 43.898.40

CARNE BOVINA SEM OSSO: acém, em pedaços
ou bifes, congelada em peças, com no máximo
3% de água, 10% de gordura e 3% aponevroses,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabdr próprio, com ausência de parasitas e
larvas, deve ser isenta de cartilagens.
Embalagem a r vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, ílexfvel e resistente, qué
garanta integridade do produto até o momènto
do consumo. Eni pacotes de Ikg, acondicionados
em caixas lacradas de lOkg. Na embalagem
devera constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade
mínima de 30 diás a partir dá data da entrekk n^^

COOPERATIVA DE

PESCADORES B

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 16,94 R$ 170.755,20

R$20.81 R$416.200,00

COMISSÃO PERMANl

LICITACAORAYFIIJ

DE LICITAÇÃO
^GMAÍLCOM



CPL - Comissão
Permanente de Licitação

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

dó registro no STF, SÍE ou SIM.
1^'

í 7
CEBOLA BRANCA "in natura", apresentando ,
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, 0 transporte e a conservação em
condições , adequadas para o consumo, i
Embalagem;de 01 kg '

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 4,69 R$ 31.516,80

OC5i Tm; ■e

CENOURA "in natura", apresentando grau de |
maturação tal que lhe permita suportar a;
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo'
embalagem de 01 kg.

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 4,42 R$ 26.520,00

9

h
1

COENTRO, talos e foUias inteiras, graúdas, sem ̂
manchas, com coloração uníFormé, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Maços de
500g

ASSOCIAÇAO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB

R$ 13,52 R$ 16.900,00

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 13,52 R$ 16.900,00

1  ; c
10

'r

.il'

GOIABA, "in natura" espécie redonda, aplicação
alimentar. Característica: ser frescos ter atingido ;
0 grau máximo no tamanho, aroma e cor da'
espécie e variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação,; transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfennidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa.
Não serão permitidos manchas ou defeitos na
casca, embalagem de 01 kg.

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 4,66 R$9,320,00

f

11

JERIMUM DE LEITE "in natura", apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a consei-vãção em
condições adequadas para o consumo. De acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA
Embalagens de 01 Kg

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 3,66 RS 5.856,00

^  12

LARANJA PÊRA OU LIMÀ; madura, frutos de!
tamanho médio, grau máximo de evolução no j
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,;
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho,!
com ausência de sujidades, parasltos e lai*vas. De ■

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 01 kg.

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 3,55 R$ 88.750,00

í=

1 13
ir

MACAXEIRA "IN NATURA", apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação era
condições adequadas para o consumo. De acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem

ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB

R$ 3,31 R$ 59.580,00

COMISSÃO PERM;

LICITACAORy

•NTE DE LICITAÇÃO
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i>

MAMÃO HAVAÍ de primeira "Iri natiira",
apresentando grau de maturação tal que lhe '
permita suportar a manipulação, o ti^ansporte e !
a conservação em condições adequadas para o ;
consumo. Com ausência de sujidades, parasites e ;
larvas. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Embalagens de 01 kg.

COOPERATIVA DE

PESCADORESE

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 3,02 R$ 7.248,00

«-

15 V;
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MELANCIA, de primeira "in natura", I
apresentando grau de maturação tal que lhe:
permita suportar a manipulação, o ti*ansporte e :
a conservação em condições adequadas^para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

COOPERATIVA DE

PESCADORES E

AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 2,74 R$ 10.960,00

■jpl6

PIMENTÃO VERDE, tamanho médio, tenros,
sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e^ bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitps,:]ivres !
de terra ou corpos estranhos adendos à
superfície externa. De acordo com a resolução ^
12/78 da CNNPA. Embalagem de 500g.

COOPERATIVA DE
PESCADORES E
AGRICULTORES

AGROPECUÁRIA DA
PARAÍBA

R$ 5,29 R$25.392,00

■V 17

h

POLPA de fruta, natural, sabor ACEROLA.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Embalagem de Ikg.

ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB

R$ 8,74 R$ 62.928,00

OC

POLPA de fruta, natüíàl sabor CAJÚ. :
Embalagem com dados de identificação do'
produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Embalagem de Ikg.

ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB

R$ 9,18 R$66.096.00

1
POLPA de fruta, natural, sabor GOIABA
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Embalagem de Ikg.

ÀSSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA

CIDADE DE BAYEUX-PB
R$8,43 R$ 60.696,00

1
TOMATE "in natura", apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de; sujidades, parasitos e lan'as. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 01 kg. i - ' L ..'. : .. L

COOPERATIVA DE
PESCADORES E

AGRICULTORES
AGROPECUÁRIA DA

PARAÍBA

R$ 4,34 R$ 30.206,40

Desta forma, fica registrado que o valor global da licitação é de R$ 1.259.482,80 (UM
MILHÃO DUZENTOS E CINQÜENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E
OITENTA CENTAVOS], ficando o(a] fornecedor[a] ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE

COMISSÃO PERM

I.ICITACAOB

ENTE DE LICITAÇÃO
ftJX@GMAÍL.COM
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BAYEUX-PB, vencedora dos itens 01, 03*, 09**, 13, 17, 18 e 19 pelo valor total de R$ 340.000,00
(TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS], e ficando o[a] fornecedor[a) COOPERATIVA DE PESCADORES
E AGRICULTORES AGROPECUÁRIOS DA PARAÍBA, vencedora dos itens 02, 03*, 04, 05, 06, 07, 08, 09**,
10, 11, 14, 15, 16 e 20, pelo valor total de R$ 919.482,80 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL E
QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). Ressalte-se que, os quantitativos
a serem contratados obedecem ao limite máximo individual de venda por DAP jurídica, nos termos do
subitem 10.3 do edital de chamada pública.

Visando dar maior celeridade ao processo, foi acordado entre todos os fornecedores
w presentes e o responsável técnico avaliador, representado pelo Sr. Ramon Jonathan, nutricionista da

Casa da Merenda para que os participantes apresentassem as amostras dos produtos ofertados das
09h00min até às llhOOmin do dia 24/07/2020, fato acatado por todos os presentes.

Terminada esta fase, o Presidente indagou aos interessados se teriam a intenção de
recorrer do presente resultado, facultando-lhes a palavra, os mesmos nada quiseram constar em Ata.
Por concordarem com a decisão do Presidente e não havendo nada a registrar em Ata por parte dos
licitantes presentes, por parte da equipe de apoio, abdicando assim o direito de recorrer e do prazo
recursal.

Nada a mais a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, às dez horas e cinqüenta minutos, da
qual, para constar, lavrou-se a presente Ataque, lida e achada Qm conforme vai devidamente assinada
pelo Presidente, membros da Comissão Peiroanente de Liciteçio e pelos fornecedores presentes.

ALICE SO

Memb

EMAN

S DA SILVA

Comissão

ILVA ALVES

SKKcnte

lATO DOS^AJJTOyARAUl
lembro da Comissão

FORNECEDORES:

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
DA CIDADE DE BAYEUX-PB, CNPJ:

19.461.762/0001-13

JOÃO DAMIÃO BEZERRA
CPF: 778.991.727-72

RG:054797709SSPRj

COOPERATIVA DE PESCADORES E

AGRICULTORES AGROPECUÁRIA
DA PARAÍBA, CNPJ:
11.567.890/0001-34

LEONARDO DO NASCIMENTO iJ
CPF: 111.748.107-77

RG: 2948847 SSP PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1.1CITACA0BAYEUX@GMAIL.COM
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