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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 

 
O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a retificação do objeto do referido edital, o qual passa 
a ter a seguinte descrição:  

Chamada Pública n.º 01/2019, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 
11.947/2009 e Resolução FNDE nº. 26, de 17/06/2013 e n.º 04, de 02 de abril de 2015. 

A Prefeitura Municipal de CERRO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 
92.324.748/0001-68, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor SÉRGIO 
SILVEIRA DA COSTA, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, 
da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº. 26, de 17/06/2013 e n.º 04, de 02 de abril de 
2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o 
período de 14 de maio a 02 de setembro. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou 
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de 
Venda no período de 04 de abril à 24 de abril de 2019, no horário das 07h e 45 min às 11h e 
45min e das 13h as 17h no Setor de Licitações dessa Prefeitura Municipal. A abertura dos 
envelopes será no dia 25 de abril de 2019, às 08 horas, na Sala de Licitações, sita à Rua 
Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº71, Centro. 

1. OBJETO 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

LISTA DE ALIMENTOS 
Item Quant. Unid. Descrição Produto Unitário Total 

7 2.250 Kg 

BANANA TIPO PRATA - o produto deverá estar num ponto de 
maturação ideal (nem verde ou maduro demais), para que 
cheguem nas Unidades de Alimentação e Nutrição das 
Escolas em bom estado, de 1ª qualidade e ter padrão no 
tamanho (médio). Não deverão estar partes estragadas, 
amassadas ou abertas. Embalado em caixas limpas ou 
embalagens apropriadas para alimentos, sem mofos, 
atóxicas, garantindo proteção ao alimento.             3,66  

         
8.235,00  

javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','A','14','')
javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','A','14','')
javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','A','14','')
javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','A','14','')


  

PP rr ee ff ee ii tt uu rr aa   MM uu nn ii cc ii pp aa ll   dd ee   CC ee rr rr oo   GG rr aa nn dd ee   dd oo   SS uu ll   

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-

1122. 

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br 

 

 

27 750 Kg 

MAÇÃ VERMELHA - deverá estar num ponto de maturação 
ideal (nem verde ou maduro demais), para que cheguem nas 
Unidades de Nutrição e Alimentação das Escolas em bom 
estado, e não deteriorados ou muito maduros ou amassados; 
embalagens apropriadas para proteção do produto, limpas e 
resistentes.-             3,47  

         
2.602,50  

28 3000 UND 

MILHO VERDE - o produto deverá estar íntegro, sem 
machucados ou deteriorados e de 1ª qualidade. Deverá ser 
retirada um pouco a palha da espiga e cortar as pontas. 
Embalado em caixas limpas, sem mofos, atóxicas, garantindo 
proteção ao alimento.             0,45  

         
1.350,00  

  
 
2. CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 

O cronograma de entrega fica alterado conforme ANEXO I, parte integrante deste edital de 
retificação. 
  

Os demais itens do edital permanecem inalterados e em plena vigência. 
 

 Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 07h 45 min às 
11h 45 min e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira na Prefeitura Municipal de Cerro 
Grande do Sul, sita à Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, ou pelo fone (51) 3675 1122. 

 
Cerro Grande do Sul, 01 de abril de 2019. 

 
 
 
 

SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
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