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GOVERNO DO PARÁ 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ERRATA DO ANEXO I DO EDITAL  - Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos 

alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2019 do Município de Soure 
  

A presente errata tem por finalidade corrigir o teor do Anexo I do Edital (relação dos produtos da Agricultura Familiar), uma vez que o 

documento constante no edital esta incompleto, o correto a ser considerado é conforme se apresenta abaixo:  

 

Nº Produto Unidade Quant. Especificações Valor 

01 Abacate Kg 1.500 

Produto novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, apresentando grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo, com ausência de sujidades parasitas e lavar. 

8,50 

02 Cariru Kg 1.500 

Produto novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, apresentando grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, em condições adequadas para o consumo, folhas limpas e 

preservadas com ausência de sujidades parasitas e lavar. Maços de 100g 

2,50 

03 Espinafre Mç 600 

Produto novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, apresentando grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, em condições adequadas para o consumo, folhas limpas e 

preservadas com ausência de sujidades parasitas e lavar. Maços de 100g 

3,00 

04 
Leite de bufala 
pasteurizado 

Kg 7.000 
Produto novo, de 1ª qualidade, limpo, com condições para o transporte e conservação em 

condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades parasitas e lavar. 
5,00 

05 Melão Kg 1.500 

Produto novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, apresentando grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo, com ausência de sujidades parasitas e lavar. 

3,00 

06 
Peixe de cultivo 

inteiro 
Kg 6.000 

Congelado, minimamente processado( sem escamas, sem guelras, esviscerado e sem 

nadadeiras). Embalado em papel filme, com identificação do fornecedor, peso em quilograma, 

data de validade e entrega em transporte compatível.   

17,00 

07 
Queijo do 

marajó 
Kg 1.000 

Em embalagem a vácuo transparente de 250 gramas. A rotulagem deve conter: data do 

processamento e validade, procedência, nome ou marca, nº de registro de Inspeção Municipal 
48,00 
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(SIE ou SIM) e/ou Vigilância Sanitária. 

 

 

Fica mantido recebimento das propostas na data e horário marcado para abertura da sessão: 14/08/2019 às 09:00 horas (horário de brasília-DF). 

  

A versão do Edital retificado e seus anexos encontra-se disponível no sítio da Prefeitura Municipal de Soure 

www.soure.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao 

 

Soure, 08 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Luis Carlos Maciel Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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