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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Avançado Pedro Afonso

 

 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020

CHAMADA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE

RETIFICAÇÃO Nº 3
 

ANEXO I
    

 

1.  DO OBJETO                                                                                                           

 

ONDE SE LÊ:

1.1.  Das Quan�dades, Lote Mínimo e Valores:

 

ITEM
ESPECIFICAÇÃO Unid. Quant.

Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total
(R$)

FRAÇÃO
DE
ENTREGA
MENSAL

1

Laranja pera, fruta in natura, peso unitário em média 200g, com baixo teor de
acidez, frutos graúdos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,
isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal com casca firme e
brilhante, sem partes machucadas. Deve apresentar grau de maturação que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições
adequadas para o consumo.

kg 840 R$
2,59

R$
2.175,60 140

2

Banana, fruta in natura, peso unitário em média 200g, espécie prata. Devem vir
frescos, com aroma e cor caracterís�cos, apresentar grau de maturação 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 �sica ou mecânica que afete
a sua aparência. Não serão permi�das manchas ou defeitos na casca.

kg 420 R$
2,86

R$
1.201,20 70

3

Banana, fruta in natura, peso unitário em média 200g, espécie maçã. Devem vir
frescos, com aroma e cor caracterís�cos, apresentar grau de maturação 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 �sica ou mecânica que afete
a sua aparência. Não serão permi�das manchas ou defeitos na casca.

kg 420 R$
5,18

R$
2.175,60 70

4

Mandioca, in natura, produto sem sujidades, íntegro, sem manchas, picadas de
insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto de maturação próprio para
o consumo. Embalagem em sacos plás�cos resistentes, conforme quan�dade
solicitada, apresentando na embalagem e�queta de pesagem. Produto
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

kg 420 R$
4,49

R$
1.885,80 70

Total Geral R$
7.438,20

 

LEIA-SE:

1.1.  Das Quan�dades, Lote Mínimo e Valores:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Quant. Valor Unit.
(R$) Valor Total (R$) FRAÇÃO DE

ENTREGA

1

Laranja pera, fruta in natura, peso unitário em
média 200g, com baixo teor de acidez, frutos
graúdos de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade
externa anormal com casca firme e brilhante, sem
partes machucadas. Deve apresentar grau de
maturação que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas
para o consumo.

kg 840 R$ 2,59 R$ 2.175,60 140

2

Banana, fruta in natura, peso unitário em média
200g, espécie prata. Devem vir frescos, com aroma
e cor característicos, apresentar grau de maturação
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.
Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca.

kg 420 R$ 2,86 R$ 1.201,20 70

3

Banana, fruta in natura, peso unitário em média
200g, espécie maçã. Devem vir frescos, com aroma
e cor característicos, apresentar grau de maturação
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.
Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca.

kg 420 R$ 5,18 R$ 2.175,60 70

TOTAL
GERAL      R$ 5.552,40

 

 

Obs.: As quan�dades solicitadas referem-se à previsão de consumo para o ano le�vo de
2021, no entanto, as entregas deverão ser fracionadas conforme a descrição da coluna
“Fracionamento da Entrega” e quan�dades específicas para cada produto, de acordo com a
necessidade do Espaço Nutri da Ins�tuição.

 
 

CILÉA RIBEIRO DE SOUSA
Presidente da Comissão Local de Execução do PNAE

PORTARIA Nº 748/2019/REI/IFTO, DE 01 DE JULHO DE 2019 e 
PORTARIA Nº 683/2020/REI/IFTO DE 28 DE JULHO DE 2020.

 

ANTÔNIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns
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Documento assinado eletronicamente por Cilea Ribeiro de Sousa, Presidente, em
09/12/2020, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
09/12/2020, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1163942 e o código CRC B9EF2B9A.

 
Rua Ceará, Nº 1441, Setor Zacarias Campelo — CEP 77.710-000 

Pedro Afonso/TO — (63) 3466-1633
portal.i�o.edu.br — cam.pedroafonso@i�o.edu.br

 

Referência: Processo nº 23235.013342/2020-93 SEI nº 1163942

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

