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O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ARAGUATINS, DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS,
nomeado(a) pela  Portaria nº 548/2018 de 11  de maio  de 2018, publicada
no DOU de 15 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna pública a Retificação n.º 1 EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº
nº 01/2020/PAL/REI/IFTO, 19 de setembro de 2019, que
regulamenta CHAMADA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, em conformidade com o
disposto a seguir.

1. RETIFICAÇÃO A 
1.1. Onde se lê : 

PROJETO BÁSICO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

 
Das Quantidades, Lote Mínimo e Valores:

Item Especificação Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

Fração de Entrega
Semanal

1

Abacaxi in natura,
espécie pérola,
pesando entre
1,5 KG à 2 KG,
produto sem
partes
machucadas.
Deve apresentar
grau de
maturação que
lhes permita
suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições
adequadas para o
consumo.

kg 1600  R$   4,17  R$   
6.672,00 120

2

Abóbora in natura
pesando
aproximadamente
2 KG, tamanho e
coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme e
sem partes
machucadas.

kg 2400  R$   3,76  R$   
9.024,00 150

Abobrinha verde
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3

in natura, de
primeira
qualidade,
tamanho e
coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme  e
brilhante, sem
partes
machucadas.
Deve apresentar
grau de
maturação que
lhes permita
suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições
adequadas para o
consumo.

kg 320  R$   4,46  R$   
1.427,20 20

4

Pepino in- natura,
primeira
qualidade, tipo
comum. Formato
e coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme  e
sem partes
machucadas.
Deve apresentar
grau de
maturação que
lhes permita
suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições
adequadas para o
consumo.

kg 320  R$   4,26  R$   
1.363,20 20

6

Melão amarelo, de
primeira
qualidade,
maduro, pesando
entre 1,5 KG à 3
KG. Formato e
coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme  e
brilhante, sem
partes
machucadas.

kg 1900  R$   4,29  R$   
8.151,00 120

7

Melancia, de
primeira
qualidade,
pesando em
média de 8 à 14
KG, madura com
talo verde.
Formato e
coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa

kg 2400  R$   1,40  R$   
3.360,00 150
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anormal com
casca firme  e
brilhante, sem
partes
machucadas. 

8

Pimentão, in-
natura, verde,
primeira
qualidade.
Formato e
coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme  e
sem partes
machucadas.

kg 160  R$   8,22  R$   
1.315,20 10

9

Polpa de fruta
concentrada,
sabor acerola,
100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem
plástica resistente
de 1KG.Validade
vigente de pelo
menos 80% do
prazo na data da
entrega.

kg 200  R$ 11,00  R$   
2.200,00 30

10

Polpa de fruta
concentrada,
sabor cajá,  100%
fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem
plástica resistente
de 1KG.Validade
vigente de pelo
menos 80% do
prazo na data da
entrega. 

Kg 200  R$ 12,00  R$   
2.400,00 30

11

Polpa de fruta
concentrada,
sabor goiaba, 
100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem
plástica resistente
de 1KG.Validade
vigente de pelo
menos 80% do
prazo na data da
entrega. 

Kg 200  R$ 10,33  R$   
2.066,00 30

12

Polpa de fruta
concentrada,
sabor abacaxi, 
100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem
plástica resistente
de 1KG.Validade
vigente de pelo
menos 80% do
prazo na data da
entrega.

Kg 200  R$ 11,67  R$   
2.334,00 30
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13

Tomate in-natura,
primeira
qualidade, tomate
saladete. Formato
e coloração
uniformes, isenta
de materiais
terrosos e
umidade externa
anormal com
casca firme e
brilhante, sem
partes
machucadas.

Kg 1280  R$   4,96  R$   
6.348,80 80

14

Frango Caipirão,
conservação
congelado
apresentação
inteiro,  primeira
qualidade,
apresentação
congelada,
embalados
individualmente.
Embalagem
primária em
polietileno
atóxico,
transparente,
resistente e com
rótulo impresso,
CONSTANDO
DATA DE
VALIDADE,
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL E
COM SELO DE
INSPEÇÃO  S.I.F.
Validade vigente
de pelo menos
80% do prazo na
data da entrega.

Kg 3600  R$ 14,17  R$
51.012,00 150

Total Geral  R$                                                                                                                   
97.673,40

 

 

1.2. Leia-se: 
PROJETO BÁSICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
 

Das Quantidades, Lote Mínimo e Valores:

Item Especificação Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

Fração de Entrega
Semanal

1

Abacaxi in natura,
espécie pérola,
pesando entre 1,5 KG
à 2 KG, produto sem
partes machucadas.
Deve apresentar grau
de maturação que lhes
permita suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições adequadas
para o consumo.

kg 1600  R$   4,17  R$   
6.672,00 120

2

Abóbora in natura
pesando
aproximadamente 2
KG, tamanho e
coloração uniformes,
isenta de materiais kg 2400  R$   3,76  R$   

9.024,00 150
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terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme e sem
partes machucadas.

3

Abobrinha verde in
natura, de primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e
brilhante, sem partes
machucadas. Deve
apresentar grau de
maturação que lhes
permita suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições adequadas
para o consumo.

kg 320  R$   4,46  R$   
1.427,20 20

4

Pepino in- natura,
primeira qualidade, tipo
comum. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e sem
partes machucadas.
Deve apresentar grau
de maturação que lhes
permita suportar a
manipulação,
transporte e
conservação em
condições adequadas
para o consumo.

kg 320  R$   4,26  R$   
1.363,20 20

6

Melão amarelo, de
primeira qualidade,
maduro, pesando
entre 1,5 KG à 3 KG.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa
anormal com casca
firme  e brilhante, sem
partes machucadas.

kg 1900  R$   4,29  R$   
8.151,00 120

7

Melancia, de primeira
qualidade, pesando em
média de 8 à 14 KG,
madura com talo
verde. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e
brilhante, sem partes
machucadas. 

kg 2400  R$   1,40  R$   
3.360,00 150

8

Pimentão, in-natura,
verde, primeira
qualidade. Formato e
coloração uniformes,
isenta de materiais
terrosos e umidade
externa anormal com
casca firme  e sem
partes machucadas.

kg 160  R$   8,22  R$   
1.315,20 10

Polpa de fruta
concentrada, sabor
acerola, 100% fruta,
apresentação
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9

congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da
entrega. COM SELO
DE INSPEÇÃO
FEDERAL S.I.F.

kg 200  R$ 11,00  R$   
2.200,00 30

10

Polpa de fruta
concentrada, sabor
cajá,  100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da
entrega. COM SELO
DE INSPEÇÃO
FEDERAL S.I.F.

Kg 200  R$ 12,00  R$   
2.400,00 30

11

Polpa de fruta
concentrada, sabor
goiaba,  100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de 1KG.
Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da
entrega. COM SELO
DE INSPEÇÃO
FEDERAL S.I.F.

Kg 200  R$ 10,33  R$   
2.066,00 30

12

Polpa de fruta
concentrada, sabor
abacaxi,  100% fruta,
apresentação
congelada,
acondicionada em
embalagem plástica
resistente de
1KG.Validade vigente
de pelo menos 80% do
prazo na data da
entrega. COM SELO
DE INSPEÇÃO
FEDERAL S.I.F.

Kg 200  R$ 11,67  R$   
2.334,00 30

13

Tomate in-natura,
primeira qualidade,
tomate saladete.
Formato e coloração
uniformes, isenta de
materiais terrosos e
umidade externa
anormal com casca
firme e brilhante, sem
partes machucadas.

Kg 1280  R$   4,96  R$   
6.348,80 80

14

Frango Caipirão,
conservação
congelado
apresentação inteiro, 
primeira qualidade,
apresentação
congelada, embalados
individualmente.
Embalagem primária
em polietileno atóxico,
transparente,
resistente e com
rótulo
impresso,CONSTANDO

Kg 3600  R$ 14,17  R$
51.012,00 150
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DATA DE VALIDADE,
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL E COM
SELO DE INSPEÇÃO
S.I.M, S.I.E OU S.I.F..
Validade vigente de
pelo menos 80% do
prazo na data da
entrega.

Total Geral  R$                                                                                                                   
97.673,40

* O item 14 deve apresentar Selo de Inspeção de acordo com o
local de produção, para aqueles produzidos na cidade de
Araguatins-TO é exigido o Selo de Inspeção Municipal (S.I.M) e para
produzidos em outros Municípios é exigido o Selo de Inspeção
Estadual (S.I.E) ou Selo de Inspeção Federal (S.I.F).
 

JOSAFÁ CARVALHO AGUIAR
Diretor-geral

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Leal,
Servidora, em 27/10/2020, às 11:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Josafa Carvalho Aguiar,
Diretor-Geral, em 27/10/2020, às 17:48, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1120331 e o código CRC 31B51CF0.

 
 

Povoado Santa Teresa - KM 05, Zona Rural — CEP 77.950-000 Araguatins/TO — (63)
3474-4800

portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br
 
Referência: Processo nº
23235.016862/2020-58 SEI nº 1120331
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