Secretaria de Estado da Educação
GOAE – Gerência Operacional de Assistência ao Estudante

ERRATA E ALTERAÇÕES DE EDITAL

As Comissões de licitação do Edital de Chamada Pública das Escolas Cidadãs Integrais
01/2018, instituída através da Portaria nº 1520/2017, no ato do dia 16 de novembro de 2017, vem
tornar pública as retificações nos Editais N° 01/2018, que dispõe sobre a aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas
Organizações, para atendimento de alunos matriculados nas 14 Gerências Regionais de Ensino,
da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba para o ano letivo 2018.
 Onde se lê – No item 2.1 no Edital da 13ª Regional de Ensino:
O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 357.167,42
LEIA-SE:
O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 346.699,00


Onde se lê no Quadro de Gêneros Alimentícios/Termo de Referência no Edital da 13ª
Regional de Ensino os itens:

Banana Pacovan: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado, com
aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade.
Deverá apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em caixas
plásticas padrões.
Feijão MACASSAR: debulhado, de primeira qualidade,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e grau de desenvolvimento uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, graúdo, isento de
enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar
embalado em saco plástico de 1kg e acondicionado em
caixas plásticas.
Batata Doce: fruto fresco, com as pencas tendo atingido
o grau máximo do tamanho especificado, com aroma, cor
e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária,
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e
firmes. Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.

kg

R$ 4,80

985

R$ 4.730,11

kg

R$ 6,36

816

R$ 5.188,98

kg

R$2,61

1375

R$ 3.589,17

Polpa de Acerola: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas,
apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da
fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não
comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, desde que mantidos congelados a - 18º C, com
validade mínima de 144 dias a contar da data da entrega,
acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 100
gramas, e suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do SAC
(serviço de atendimento ao consumidor).

Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas,
apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da
fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não
comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, desde que mantidos congelados a - 18º C, com
validade mínima de 144 dias a contar da data da entrega,
acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 100
gramas, e suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do SAC
(serviço de atendimento ao consumidor).

kg

R$ 10,00

2310

R$ 23.102,27

kg

R$ 10,00

1155

R$ 11.550,00

kg

R$ 4,80

1170

R$ 5.616,00

kg

R$ 6,36

923

R$ 5.870,28

kg

R$2,61

1803

R$4.705,83

LEIA-SE

Banana Pacovan: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado, com
aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade.
Deverá apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em caixas
plásticas padrões.
Feijão MACASSAR: debulhado, de primeira qualidade,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e grau de desenvolvimento uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, graúdo, isento de
enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar
embalado em saco plástico de 1kg e acondicionado em
caixas plásticas.
Batata Doce: fruto fresco, com as pencas tendo atingido
o grau máximo do tamanho especificado, com aroma, cor
e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária,
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua
qualidade e aspecto, com a casca e polpa intactas e
firmes. Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Polpa de Acerola: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas,
apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da
fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não
comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, desde que mantidos congelados a - 18º C, com
validade mínima de 144 dias a contar da data da entrega,
acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 100
gramas, e suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do SAC
(serviço de atendimento ao consumidor).

Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas,
apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da
fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não
comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, desde que mantidos congelados a - 18º C, com
validade mínima de 144 dias a contar da data da entrega,
acondicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 100
gramas, e suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do SAC
(serviço de atendimento ao consumidor).

kg

R$ 10,00

1433

R$ 14.330,00

kg

R$ 10,00

717

R$ 7.170,00

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

João Pessoa – PB, 15 de dezembro de 2017

