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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
Ref.: 
Processo n.º031/2021 
Chamada Pública N.º 001/2021 

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. 
 
  A Prefeitura Municipal de Bannach – PA, CNPJ: 01.595.320/0001-02, através da CPL, nomeado 
através da portaria n° 002/2021 – GPM-PA, reconhece a participação dos agricultores familiar: SANDRA DE MOURA 
MORAES, inscrita no cadastro de agricultor familiar nº SDW0274016421151901121108. Objetivando aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Declarando como vencedoras do presente certame conforme abaixo 
especificados: 
 

 
 

Valor total ganho pela agricultura familiar: SANDRA DE MOURA MORAES, no valor de R$ 19.900,00 (dezenove mil e 
novecentos reais) 
 
Valor total da licitação foi de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). Adjudicando os agricultores o objeto 
da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a Administração nos termos da proposta, sujeitando-se à 
penalidade prevista em Lei, caso se negue a cumprir as condições da proposta, de igual modo, fica no dever da 
administração a contratar o objeto licitado. 

 
Bannach/PA em 06 de agosto de 2021. 

 
 
 

Lucineia Alves da Si lva  
Prefeita Municipal 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS 
UNID. 

QTDE 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

 TOTAL  

5 

POLPA DE FRUTA – De primeira qualidade, 
extraída da polpa da fruta integral, 100% natural, 
sem adição de conservantes, embalagem externa 
de plástico atóxica, pacote de 1 kg. Diversos 
sabores: Maracujá, Abacaxi, Goiaba, Acerola, 
Cajá. 

KG 1000 18  R$   18.000,00  

7 

QUEIJO FRESCO – De 1ª qualidade, não 
apresentar sujidades, estar dentro das 
características organolépticas de cheiro, cor e 
sabor. Conservado e Transportado em 
temperatura e forma adequada. 

KG 50 18,00 R$  900,00    

8 

QUEIJO RALADO – De 1ª qualidade, não 
apresentar sujidades, estar dentro das 
características organolépticas de cheiro, cor e 
sabor. Conservado e Transportado em 
temperatura e forma adequada. 

KG 50 20,00 R$   1.000,00    

TOTAL PREVISTO ESTIMADO ----------------------->>>>>>>>  R$    19.900,00              

http://bannach.pa.gov.br/

		2021-08-06T09:44:05-0300
	LUCINEIA ALVES DA SILVA:93406398200




