ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SEMEC - Secretaria Municipal de Educação

AVISO Nº 3687095, DE 05 DE JANEIRO DE 2022.
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS À DISPENSA DE LICITAÇÃO/SEMEC/PMT.
DISPENSA Nº 01/2022/SEMEC. PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (SEI) Nº
00044.015162/2021-46. TIPO: CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar, do empreendedor familiar rural, grupos formais, grupos informais de
agricultores familiares e fornecedores individuais, destinados ao preparo das refeições oferecidas
aos alunos matriculados na educação básica das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal
de Teresina, das entidades conveniadas e filantrópicas para o ano letivo de 2022, com base no
inciso XXX do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e suas
alterações, bem como a Resolução do CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e sua alteração
CD/FNDE nº 21, de 16 de novembro de 2021, e demais normas que regem a matéria, no que
couber.

Objeto: Pesquisa de preço de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor
familiar rural por grupos formais, grupos informais de agricultores familiares e fornecedores
individuais, destinados ao preparo das refeições a serem oferecidas aos alunos matriculados na
educação básica das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Teresina, das entidades
conveniadas e filantrópicas para o ano letivo de 2022, conforme especificações constantes no
anexo único deste aviso.

A proposta deverá ser redigida em papel timbrado, datada e assinada pelo representante legal
da Associação ou Cooperativa, contendo prazo de validade de, no mínimo 60 (sessenta) dias.
E deverá ser enviada para o e-mail nutricaogae@gmail.com

PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 03 dias úteis a contar da publicação deste aviso.
Informações: Divisão de Nutrição
E-mail: nutricaogae@gmail.com
Fone: (86) 3216-5658
WhatsApp : 86 99482-3023

Referência de tempo: horário de Brasília.
Teresina (PI), 05 de janeiro de 2022.

ANEXO ÚNICO

Prezados,
A Secretaria Municipal de Educação-SEMEC, do Município de Teresina - PI, realizará a
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar do
empreendedor familiar rural, produzidos por grupos formais, grupos informais de agricultores
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familiares e fornecedores individuais, destinados ao preparo das refeições a serem oferecidas
aos alunos matriculados na educação básica das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal
de Teresina, das entidades filantrópicas e conveniadas para o ano letivo de 2022, conforme as
seguintes especificações:

ORD.

COD. EGOVERNE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Cebola
branca
1

2

2092

4495

(KG)

Tamanho médio (100 a 150g), fresca,
íntegra e firme, isenta de sujidades ou
corpos estranhos, com grau de evolução 62.000
completa do tamanho. Embalados em
sacos de polietileno transparentes.

Pimentão
verde

Fresco, íntegros e firmes, isentos de
sujidades ou corpos estranhos, com grau
24.000
de evolução completo. Embalados em
sacos de polietileno transparentes.

Melão
japonês

De primeira qualidade, tamanho médio,
com grau de maturação adequado,
isento de substâncias terrosas,
632.000
sujidades, com identificação do peso.
Embalados em sacos de polietileno
transparentes.

3

4499

QUANTIDADE

Para tanto, solicitamos à Vossa Senhoria 01 (uma) proposta de preços para o referido
objeto.

E que, a proposta deverá ser redigida em papel timbrado, datada e assinada por
representante legal da Associação ou Cooperativa, contendo prazo de validade de, no
mínimo 60 (sessenta) dias.

Cinthia de Moura Ribeiro Araújo
Chefe da Divisão de Nutrição
Keyla Christina Cardoso de Sousa
Gerente de Assistência ao Educando

Aprovo:

Nouga Cardoso Batista
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Secretário Municipal de Educação
Documento assinado eletronicamente por Cinthia Ribeiro de Moura Araújo, Chefe de Divisão,
em 05/01/2022, às 13:08, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por Nouga Cardoso Batista, Secretário Municipal de
Educação, em 05/01/2022, às 14:07, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por Keyla Christina Cardoso de Sousa, Gerente
Executiva, em 06/01/2022, às 09:58, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador informando o código verificador
3687095 e o código CRC F33316A3.

Referência: Processo nº 00044.015162/2021-46

SEI nº 3687095

Rua Areolino de Abreu, 1507 - Bairro Centro - - CEP 64000-180 - Teresina - PI
- http://www.semec.teresina.pi.gov.br/
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