MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - PNAE

O Instituto Federal do Piauí – Campus Paulistana, através de seu Diretor-Geral, resolve
homologar o resultado da Chamada Pública 01/2021 – PNAE para aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, conforme disposições da Lei 11.947/2009 e das Resoluções FNDE/CD nº
26/2013 e FNDE/ nº 02/2020, declarando vencedores os produtores a seguir:

Proponente: José Joaquim Campos
CPF: 693.450.233-72
DAP: SDW0693450233720402210521
Município: Jacobina do Piauí/PI
Localidade: Território Rural “Chapada do Vale do Itaim”
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Descrição
Melancia, in natura, espécie rajada, frutos com
70 a 80% de maturação, com aspecto, cor e
cheiro e sabor próprio, rajada, com polpa firme e
intacta, doce, devendo ser bem desenvolvido,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes, devendo ser transportadas de forma
adequada.
Melão, in natura, espécie comum, de 1ª
qualidade, fresco, frutos com maturação
adequada ao consumo, com aspecto, cor e cheiro
e sabor próprio, com polpa firme e intacta, doce,
devendo ser bem desenvolvido, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, de colheita
recente, livre de resíduos de fertilizantes,
devendo ser transportados de forma adequada.
Valor Total Geral (R$)

UN
D

Quant
.

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

Periodicidade
de Entrega

Kg

6500

2,30

14.950,0
0

160kg semanal

Kg

1402

3,60

5.047,20

85kg semanal

19.997,20
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Proponente: Associação de Desenvolvimento Agropecuário Mista do Estado do Piauí
CNPJ: 17.184.329/0001-52
DAP: SDW1718432900011103200819
Município: Picos/PI
Localidade: Território Rural “Vale do Rio Guaribas”
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Descrição
Abóbora, in natura, de 1ª qualidade, com casca,
integra e firme, isenta de sujidades, corpos
estranhos, umidade e insetos; com grau de
evolução completo de tamanho. Sem danos
causados por lesão física ou mecânica.
Transportados de forma adequada.
Alface verde, in natura, tipo crespa, de 1ª
qualidade, com folhas frescas e viçosas, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações
e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas
de sujidades, parasitas e larvas. Sem sinais de
amarelamento. Acondicionada em embalagem
plástica, com peso expresso. Transportadas de
forma adequada.
Cheiro verde, in natura de 1ª qualidade com
molho graduado, composto de cebolinha e
coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas
escuras ou murchas, com grau de evolução
completa do tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou mecânica.
Transportados adequadamente.
Couve manteiga, folhas verdes, fresca, sem
traços de descoloração, íntegros e firmes, isentos
de sujidades ou corpo estranhos. Embalado em
embalagem plástica.
Macaxeira, in natura, integra e firme, isenta de
sujidades, com grau de evolução completo de
tamanho, transportadas de forma adequada.
Melão, in natura, espécie comum, de 1ª
qualidade, fresco, frutos com maturação
adequada ao consumo, com aspecto, cor e cheiro
e sabor próprio, com polpa firme e intacta, doce,
devendo ser bem desenvolvido, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos

UN
D

Quant
.

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

Periodicidade
de Entrega

Kg

450

4,50

2.025,00

20kg quinzenal

Kg

400

11,40

4.560,00

10kg semanal

Kg

60

17,00

1.020,00

1,5kg semanal

Kg

200

16,00

3.200,00

5kg semanal

Kg

450

2,40

1.080,00

20kg quinzenal

Kg

2098

3,60

7.552,80

85kg semanal
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oriundos do manuseio e transporte, de colheita
recente, livre de resíduos de fertilizantes,
devendo ser transportados de forma adequada.
Pimentão, espécie verde, fresco, íntegros e
firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos,
com grau de evolução completo, devendo ser
transportados de forma adequada.

Kg

60

14,50

Valor Total Geral (R$)

___________________________________
Francisco Washington Soares Gonçalves
Diretor-Geral
IFPI-Campus Paulistana

870,00

1,5kg semanal

20.307,80

