
 

 

1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, todos os interessados em participar do referido processo, a 1ª 

Retificação do Edital Pública, para alterar o Primeiro quadro descritivo dos produtos 

(Quantidade e Valor Total). 

ONDE SE LÊ:  

Nº Produto Unidade Quantidade 
*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 

Abacaxi Pérola - de 1ª qualidade, tamanho 

grande, cor e formação uniforme, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionado em caixa apropriada. 

UND 300 R$ 5,00 R$1.500,00 

02 

Abobrinha Verde - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, fresca, compacta e firme, 

sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseios e transporte, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixas ou em 

sacos plásticos. 

KG 16 R$ 4,46 R$ 71,36 

03 

Abóbora Cabutiá - de 1ª qualidade, cor 

alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, 

tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com 

ausência de sujidades, parasitas, larvas e 

material terroso, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e transporte, 

acondicionada avulsas ou em sacos plásticos. 

KG 60 R$ 3,43 R$ 205,80 

04 

Alho Cabeça - de 1ª qualidade, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias 

KG 60 R$ 22,00 R$ 1.320,00 

05 
Banana Maçã - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

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



físicos e mecânicos do manuseio e transporte, 

acondicionada em pencas avulsas. 

06 

Batata Inglesa - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, fresca, compacta e firme, 

sem lesões de origem rachaduras e cortes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseios e transporte, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixa ou 

sacos plásticos. 

KG 160 R$ 4,76 R$ 761,60 

07 

Batata Doce - de 1ª qualidade, sem rama, 

tamanho e coloração uniformes, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de origem 

rachaduras e cortes, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseios e transporte, 

devendo ser bem desenvolvidas, acondicionada 

em caixa ou em sacos plásticos. 

KG 60 R$ 4,13 R$ 247,80 

08 

Beterraba - de 1ª qualidade, fresca, compacta e 

firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

acondicionada em caixa ou em sacos plásticos. 

KG 100 R$ 4,60 R$ 460,00 

09 

Cebola Cabeça - de 1ª Qualidade, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias. 

KG 200 R$ 5,13 R$ 1.026,00 

10 

Cenoura - de 1ª qualidade, sem folhas, sem 

lesões de origem, sem rachaduras, sem danos 

físicos e mecânicos, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixa ou em 

sacos plásticos. 

KG 150 R$ 4,66 R$ 699,00 

11 

Chuchu - de 1ª qualidade, fresco, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias ou 

sacos plásticos. 

KG 40 R$ 4,96 R$ 198,40 

12 
Couve Folha - de 1ª Qualidade, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de origem física 

ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

MAÇO 300 R$ 2,50 R$ 750,00 



coloração uniformes, isentas de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionada em caixas 

próprias ou sacos plásticos. 

13 

Farinha de mandioca - seca, fina, beneficiada, 

branca, tipo 1, com umidade inferior a 13%, 

isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e 

fragmentos estranhos. Embalada em pacotes 

plásticos de 1 kg, transparentes, resistentes, A 

embalagem deverá conter os dados de 

identificação e informações nutricionais do 

produto. Deverá apresentar validade mínima de 

05 (cinco) meses a partir da data de fabricação. 

KG 135 R$ 6,72 R$ 907,20 

14 

Feijão carioquinha tipo 1 – novo, grão inteiro, 

aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, 

pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas 

e livre de umidade; em pacotes de 1Kg, data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 

meses, com registro no Ministério da Agricultura. 

KG 400 R$ 6,16 R$ 2.464,00 

15 

Laranja - de 1ª qualidade, grau de 

amadurecimento médio, sem rupturas, fresca, 

compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida. Acondicionadas em sacos de 

polietileno frestado. 

KG 280 R$ 2,08 R$ 582,40 

16 

Leite de Vaca longa vida - UHT, integral, 

embalagem saquinho ou tetra Pack com selo 

SIF, SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 

meses; acondicionados em caixa de 12 litros. 

LITRO 2.000 R$ 3,31 R$ 6.620,00 

17 

Maçã - de1ª qualidade, vermelha, fresca, 

compacta e firme, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas. Acondicionada em caixas próprias. 
KG 280 R$ 5,30 R$ 1.484,00 

18 

Mamão Formosa - de 1ª qualidade, casca fina, 

lisa, íntegro e firme, sem manchas ou 

perfurações, com grau de maturação adequado, 

isento de substância terrosa, sujidades, resíduos 

de fertilizantes, parasitas e lavras, 

acondicionadas em sacos de polietileno. 

KG 300 R$ 3,50 R$ 1.050,00 



19 

Mandioca Sem casca, pedaços - de 1ª 

qualidade, hortaliça classificada como tubérculo, 

aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, de 

boa qualidade, com cozimento garantido, 

compacta e firme, isenta de material terroso, 

parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, sem 

folhas e talos. Acondicionadas em caixas ou 

sacos plásticos. 

KG 300 R$ 3,25 R$ 975,00 

20 

Melancia - de 1ª qualidade, cor própria 

classificada como fruta com polpa firme e 

intacta, isenta de enfermidades, livre de resíduos 

de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem 

lesões de origem física. Acondicionada em 

embalagem própria. 

KG 300 R$ 1,90 R$ 570,00 

21 

Milho Verde Espiga - de 1ª qualidade , 

apresentando tamanho, cor e com formação 

uniforme, devendo ser bem  desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, acondicionada em saco plástico. 

UN 1800 R$ 0,88 R$ 1.584,00 

22 

Ovos de galinha brancos ou vermelhos - de 

1ªqualidade, produtos limpos, não serão 

permitidos manchas, rachaduras ou defeitos na 

casca. Validade: mínima de 12 dias. Registro no 

Ministério da Agricultura e inspecionado pelo 

S.I.F, CNPJ e nome do produtor. Embalagem: 

cartelas do tipo polpa. 

DÚZIA 1.000 R$ 4,58 R$ 4.580,00 

23 

Pimentão Verde - de 1ª qualidade, 

apresentando tamanho, cor e com formação 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, acondicionado em saco plástico. 

KG 10 R$ 5,05 R$ 50,50 

24 

Polvilho Doce - de 1ª qualidade, apresentando 

cor branca e formação uniforme, livre de 

sujidades e umidade. Acondicionado em sacos 

plásticos. A embalagem deverá conter os dados 

de identificação e informações nutricionais do 

produto. Deverá apresentar validade a partir da 

data de fabricação. 

KG 500 R$ 4,39 R$ 2.195,00 

25 Queijo curado ralado - de 1ª qualidade, 

embalagem original a vácuo, em saco plástico 
KG 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 



transparente, atóxico, limpo, não violado, 

resistente. Conter os dados de identificação, 

informações nutricionais, nº de lote, quantidade 

de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. 

Prazo de validade mínimo de 45 dias.de boa 

qualidade, livre de sujidades. 

26 

Quiabo - de1ª qualidade, apresentando 

tamanho, cor e com formação uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionado em caixas ou sacos plásticos. 

KG 30 R$ 4,75 R$ 142,50 

27 

Repolho - de 1ª qualidade, apresentando 

tamanho, cor e com formação uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionado em acondicionado embalagem 

própria ou sacos plásticos. 

KG 120 R$ 3,73 R$ 447,60 

28 

Tomate - de 1ª qualidade, aspecto globoso, de 

tamanho médio, com aproximadamente 80% de 

maturação,sem ferimentos ou defeitos,livre de 

resíduos de fertilizantes,  tenros, sem manchas, 

com coloração uniforme e brilho,acondicionados 

em sacos de polietileno frestados. 

KG 200 R$ 6,83 R$ 1.366,00 

29 

Vagem - de 1ª qualidade, cor brilhante, tenra e 

quebradiça, livre de danos físicos e sujidades. 

De tamanho médio. Acondicionado em caixas ou 

sacos plásticos. 

KG 100 R$ 6,50 R$ 650,00 

 

LEIA-SE: 

Nº Produto Unidade Quantidade 
*Preço de Aquisição (R$) 

Unitário Valor Total 

01 

Abacaxi Pérola - de 1ª qualidade, tamanho 

grande, cor e formação uniforme, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionado em caixa apropriada. 

UND 08 R$ 5,00 R$ 40,00 



02 

Abobrinha Verde - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, fresca, compacta e firme, 

sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseios e transporte, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixas ou em 

sacos plásticos. 

KG 06 R$ 4,46 R$ 26,76 

03 

Abóbora Cabutiá - de 1ª qualidade, cor 

alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, 

tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com 

ausência de sujidades, parasitas, larvas e 

material terroso, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e transporte, 

acondicionada avulsas ou em sacos plásticos. 

KG 08 R$ 3,43 R$ 27,44 

04 

Alho Cabeça - de 1ª qualidade, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias 

KG 10 R$ 22,00 R$ 220,00 

05 

Banana Maçã - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos do manuseio e transporte, 

acondicionada em pencas avulsas. 

KG 10 R$ 4,66 R$ 46,66 

06 

Batata Inglesa - de 1ª qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, fresca, compacta e firme, 

sem lesões de origem rachaduras e cortes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseios e transporte, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixa ou 

sacos plásticos. 

KG 12 R$ 4,76 R$ 57,12 

07 

Batata Doce - de 1ª qualidade, sem rama, 

tamanho e coloração uniformes, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de origem 

rachaduras e cortes, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseios e transporte, 

devendo ser bem desenvolvidas, acondicionada 

em caixa ou em sacos plásticos. 

KG 12 R$ 4,13 R$ 49,56 

08 Beterraba - de 1ª qualidade, fresca, compacta e 

firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração 
KG 10 R$ 4,60 R$ 46,00 



uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

acondicionada em caixa ou em sacos plásticos. 

09 

Cebola Cabeça - de 1ª Qualidade, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias. 

KG 16 R$ 5,13 R$ 82,40 

10 

Cenoura - de 1ª qualidade, sem folhas, sem 

lesões de origem, sem rachaduras, sem danos 

físicos e mecânicos, devendo ser bem 

desenvolvidas, acondicionada em caixa ou em 

sacos plásticos. 

KG 15 R$ 4,66 R$ 69,90 

11 

Chuchu - de 1ª qualidade, fresco, compacta e 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, isentas de sujidades, parasitas e 

larvas, acondicionada em caixas próprias ou 

sacos plásticos. 

KG 10 R$ 4,96 R$ 49,50 

12 

Couve Folha - de 1ª Qualidade, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de origem física 

ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, isentas de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionada em caixas 

próprias ou sacos plásticos. 

MAÇO 10 R$ 2,50 R$ 25,00 

13 

Farinha de mandioca - seca, fina, beneficiada, 

branca, tipo 1, com umidade inferior a 13%, 

isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e 

fragmentos estranhos. Embalada em pacotes 

plásticos de 1 kg, transparentes, resistentes, A 

embalagem deverá conter os dados de 

identificação e informações nutricionais do 

produto. Deverá apresentar validade mínima de 

05 (cinco) meses a partir da data de fabricação. 

KG 40 R$ 6,72 R$ 270,00 

14 

Feijão carioquinha tipo 1 – novo, grão inteiro, 

aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, 

pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas 

e livre de umidade; em pacotes de 1Kg, data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 

meses, com registro no Ministério da Agricultura. 

KG 40 R$ 6,16 R$ 246,40 



15 

Laranja - de 1ª qualidade, grau de 

amadurecimento médio, sem rupturas, fresca, 

compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida. Acondicionadas em sacos de 

polietileno frestado. 

KG 50 R$ 2,08 R$ 104,00 

16 

Leite de Vaca longa vida - UHT, integral, 

embalagem saquinho ou tetra Pack com selo 

SIF, SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 

meses; acondicionados em caixa de 12 litros. 

LITRO 350 R$ 3,31 R$ 1.158,50 

17 

Maçã - de1ª qualidade, vermelha, fresca, 

compacta e firme, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas. Acondicionada em caixas próprias. 
KG 10 R$ 5,30 R$ 53,00 

18 

Mamão Formosa - de 1ª qualidade, casca fina, 

lisa, íntegro e firme, sem manchas ou 

perfurações, com grau de maturação adequado, 

isento de substância terrosa, sujidades, resíduos 

de fertilizantes, parasitas e lavras, 

acondicionadas em sacos de polietileno. 

KG 10 R$ 3,50 R$ 35,00 

19 

Mandioca Sem casca, pedaços - de 1ª 

qualidade, hortaliça classificada como tubérculo, 

aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, de 

boa qualidade, com cozimento garantido, 

compacta e firme, isenta de material terroso, 

parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, sem 

folhas e talos. Acondicionadas em caixas ou 

sacos plásticos. 

KG 35 R$ 3,25 R$ 113,75 

20 

Melancia - de 1ª qualidade, cor própria 

classificada como fruta com polpa firme e 

intacta, isenta de enfermidades, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, 

larvas, sem lesões de origem física. 

Acondicionada em embalagem própria. 

KG 40 R$ 1,90 R$ 76,00 

21 

Milho Verde Espiga - de 1ª qualidade , 

apresentando tamanho, cor e com formação 

uniforme, devendo ser bem  desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, acondicionada em saco 

plástico. 

UN 180 R$ 0,88 R$ 158,40 



22 

Ovos de galinha brancos ou vermelhos - de 

1ªqualidade, produtos limpos, não serão 

permitidos manchas, rachaduras ou defeitos na 

casca. Validade: mínima de 12 dias. Registro no 

Ministério da Agricultura e inspecionado pelo 

S.I.F, CNPJ e nome do produtor. Embalagem: 

cartelas do tipo polpa. 

DÚZIA 130 R$ 4,58 R$ 595,40 

23 

Pimentão Verde - de 1ª qualidade, 

apresentando tamanho, cor e com formação 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, acondicionado em saco 

plástico. 

KG 04 R$ 5,05 R$ 20,20 

24 

Polvilho Doce - de 1ª qualidade, apresentando 

cor branca e formação uniforme, livre de 

sujidades e umidade. Acondicionado em sacos 

plásticos. A embalagem deverá conter os dados 

de identificação e informações nutricionais do 

produto. Deverá apresentar validade a partir da 

data de fabricação. 

KG 65 R$ 4,39 R$ 285,35 

25 

Queijo curado ralado - de 1ª qualidade, 

embalagem original a vácuo, em saco plástico 

transparente, atóxico, limpo, não violado, 

resistente. Conter os dados de identificação, 

informações nutricionais, nº de lote, quantidade 

de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. 

Prazo de validade mínimo de 45 dias.de boa 

qualidade, livre de sujidades. 

KG 40 R$ 10,00 R$400,00 

26 

Quiabo - de1ª qualidade, apresentando 

tamanho, cor e com formação uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionado em caixas ou sacos 

plásticos. 

KG 05 R$ 4,75 R$ 23,75 

27 

Repolho - de 1ª qualidade, apresentando 

tamanho, cor e com formação uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, acondicionado em acondicionado 

embalagem própria ou sacos plásticos. 

KG 10 R$ 3,73 R$ 37,30 



28 

Tomate - de 1ª qualidade, aspecto globoso, de 

tamanho médio, com aproximadamente 80% de 

maturação,sem ferimentos ou defeitos,livre de 

resíduos de fertilizantes,  tenros, sem manchas, 

com coloração uniforme e brilho,acondicionados 

em sacos de polietileno frestados. 

KG 18 R$ 6,83 R$ 122,94 

29 

Vagem - de 1ª qualidade, cor brilhante, tenra e 

quebradiça, livre de danos físicos e sujidades. 

De tamanho médio. Acondicionado em caixas 

ou sacos plásticos. 

KG 06 R$ 6,50 R$ 39,00 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital Chamada Pública 

nº 001/2016.  

Mairipotaba- Go, 11 de Abril de 2016. 

 

 
 

Sinézio Messias Bertolini 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


