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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 235/2018 Processo Licitatório n°. 
235/2018. Tomada de Preço nº. 001/2018. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de 
Construção de Quadra Esportiva no Bairro São Geraldo no Município de Córrego Fundo/MG em atendimento ao Convênio 
SEESP n. 1131/2016. Sessão às 13hs00min do dia 08/05/18. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Córrego 
Fundo/MG.  Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br, corregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322-
9202. Córrego Fundo, 18 de abril de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
__________________________________________________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 037/2018, Processo Administrativo nº 
053/2018, Chamada Pública 001/2018, Dispensa de Licitação nº 002/2018. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga. Valor unitário: 
conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 27.994,20 (vinte e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). 
Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. Córrego 
Fundo, 12 de abril de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

ITEM Produto Quantidade Unidade 
Preço Médio 

Unitário  
Preço Médio 

Total 

1 
Abóbora madura de primeira, casca lisa, sem 
danos ou sinais de apodrecimento. Coloração 
característica do produto. 

90 Kg R$ 2,25 R$ 202,50 

2 

Abobrinha menina de primeira, tamanho médio 
uniforme, cor uniforme e com brilho característico, 
intactas e firmes, bem desenvolvidas, sem 
ferimentos, livre de terras e outros componentes 
estranhos. 

90 Kg R$ 3,37 R$ 303,30 

3 

Alface lisa ou crespa higienizada, tamanho e 
coloração uniforme devendo ser bem 
desenvolvidas, firme e intacta, isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 
oriundos do manuseio de transporte. 

400  unid  R$ 2,07 R$ 828,00 

4 
Batata doce firme e intacta, sem lesão de origem 
física, rachaduras, cortes, tamanho e 
conformação uniforme, devendo ser graúda. 

100  kg  R$ 4,12 R$ 412,00 

5 
Beterraba firme, cor vermelho intenso, tamanho 
uniforme, sem lesões de origem física do 
manuseio e transporte. 

170  kg R$ 2,49 R$ 423,30 

6 
Brócolis comuns, em unidades de tamanho 
médio, íntegros, não amarelados ou murchos, em 
perfeita condição de apresentação. 

150  unid R$ 2,69 R$ 403,50 

7 

Cará tipo extra, firme, intacto, sem lesões de 
origem físicas, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

80 kg R$ 4,12 R$ 329,60 

https://maps.google.com/?q=Rua+Joaquim+Gon%C3%A7alves+da+Fonseca,+493,+C%C3%B3rrego+Fundo/MG&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Joaquim+Gon%C3%A7alves+da+Fonseca,+493,+C%C3%B3rrego+Fundo/MG&entry=gmail&source=g
http://www.corregofundo.mg.gov.br/
mailto:corregofundo@gmail.com
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8 

Cebola de cabeça graúda branca, compacta e 
firme, sem lesões de origem física, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvidas, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. 

100  kg R$ 2,57 R$ 257,00 

9 
Cebolinha molho aproximadamente 50 grs folhas 
lisas, frescas, firmes e viçosas de coloração 
verde. 

100 
 Unid 

(molho) 
R$ 1,07 R$ 107,00 

10 

Cenoura sem rama, fresca, compacta e firme sem 
lesões de origem físicas, rachaduras e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas. 

250 kg R$ 2,69 R$ 672,50 

11 
Chuchu extra firme e intacto, sem lesões de 
origem física, rachaduras, cortes-tamanho e 
conformação uniforme. 

180  kg R$ 2,79 R$ 502,20 

12 

Couve primeira aproximadamente 250 grs o 
maço, folhas verdes sem presença de folhas 
amarelas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte  isentos de sujidades, 
parasitas e larvas. 

100 
 Unid (ma-

ço) 
R$ 1,93 R$ 193,00 

13 
Couve-flor cabeça tamanho médio sem presença 
de folhas, larvas e sujidades e lesões de origem 
física. 

90  unid R$ 4,87 R$ 438,30 

14 

Espinafre molho aproximadamente 400 grs, 
fresco apresentando características 
organolépticas próprias do produto, folhas 
íntegras, sem danos ou sinais murchos. 

60  molhos  R$ 2,32 R$ 139,20 

15 
Inhame cabeça sem ferimentos ou defeitos, 
mantendo as características organolépticas. 

80  kg R$ 3,49 R$ 279,20 

16 
Mandioca produto com casca deve ser entregue 
isento de lesões de origem física oriundos do 
manuseio, e sem excesso de sujidades e terra. 

80  kg  R$ 3,62 R$ 289,60 

17 
Pepino caipira tamanho uniforme, características 
organolépticas (cor, sabor, aspecto) adequadas 
ao produto. 

80  kg R$ 3,29 R$ 263,20 

18 

Pimentão verde de 1ª qualidade, íntegro e firme, 
com grau de maturação adequada, tamanho 
médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
corpos estranhos e umidade. Transportadas de 
forma adequada 

70  kg R$ 3,69 R$ 258,30 

19 
Quiabo tamanho médio, no ponto de maturação, 
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 
manchas, livres de resíduos de fertilizantes 

30  kg R$ 7,49 R$ 224,70 
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20 
Repolho verde, liso fresco, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, sem lesões de origem 
física, perfurações e cortes. 

80  kg  R$ 2,49 R$ 199,20 

21 
Rúcula aproximadamente 250 grs o molho, lisas, 
frescas, firmes e viçosas de coloração verde. 

70  unid  R$ 2,15 R$ 150,50 

22 
Salsa molho aproximadamente 50 grs folhas 
lisas, frescas, firmes e viçosas de coloração 
verde. 

80 
 unid (mo-

lho) 
R$ 1,07 R$ 85,60 

23 

Tomate tipo longa vida, graúdo, com polpa firme 
e intacta, isento de injúrias, material terroso, livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem lesões de origem física, rachaduras e 
cortes. 

400  kg  R$ 4,12 R$ 1.648,00 

24 
Vagem rasteira fresca, tamanhos uniformes, livre 
de mofos ou sinais de apodrecimentos. 

100  kg R$ 7,91 R$ 791,00 

25 

Rapadura 100% natural em barra, de ótima 
qualidade, produzido de forma artesanal, livre de 
insetos, sujidades ou corpos estranhos, 
embalados individualmente em sacos plásticos 
transparentes, em barras de aproximadamente 
850g. Apresentando garantia de higiene, validade 
e consistência adequadas. A embalagem deve 
ser plástico transparente, lacrada e com indicação 
do fabricante, peso, data de validade e 
ingredientes descritos. Apresentando garantia de 
higiene e consistência adequada. 

250 unidade  R$ 7,85 R$ 1.962,50 

26 

Rapadura 100% natural pacote de 
aproximadamente 60 unidades com no mínimo 
20grs cada Rapadura de ótima qualidade, 
produzido de forma artesanal, livre de insetos, 
sujidades ou corpos estranhos, embalados 
individualmente em sacos plásticos 
transparentes, em tabletes de 20g. Apresentando 
garantia de higiene, validade e consistência 
adequadas. A embalagem deve ser plástico 
transparente, lacrada e com indicação do 
fabricante, peso, data de validade e ingredientes 
descritos. Apresentando garantia de higiene e 
consistência adequada. 

120  pacotes  R$ 15,25 R$ 1.830,00 

27 

Laranja pêra, fresca, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
tamanhos e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 
intacta. 

3000  kg R$ 2,26 R$ 6.780,00 

28 
Limão Tahiti em tamanho e coloração uniforme 
com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

50  kg R$ 2,66 R$ 133,00 
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29 
Maracujá azedo em tamanho e coloração 
uniforme com polpa firme e intacta, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. 

240  kg R$ 5,60 R$ 1.344,00 

30 

Mexerica fresca, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 

400  kg R$ 5,33 R$ 2.132,00 

31 

Milho verde espiga (in natura), fresco, de 
tamanho médio a grande com coloração dos 
grãos amarelos forte, íntegro, com grãos inteiros, 
sem podridão e sem fungos e larvas, cheiro 
característicos do produto, bem desenvolvido, 
com grau de maturidade adequado. Fornecidos 
em embalagem limpas, secas. 

300  unid R$ 0,93 R$ 279,00 

32 

Ovos brancos, peso unitário 50 gramas, 
dispostos em caixa de papelão. Produto não 
deverá apresentar-se com sujidades, trincados ou 
quebrados, a data de validade deve estar descrita 
na embalagem. 

500  dz R$ 5,50 R$ 2.750,00 

33 

Café moído e torrado tipo tradicional, em 
embalagens de 500g, isento de grãos pretos, 
verdes ou fermentados. Pó homogêneo; aroma e 
sabor característicos de regular a intenso; bebida 
mole à rio, contendo impurezas máximas de 1%; 
outros e umidade até 5%; condições de acordo 
com a Resolução RDC n.º 277 de 22/9/05 e 
Resolução SAA-28 de 1/06/07. A embalagem 
deve ser plástico transparente, lacrada e com 
indicação do fabricante, peso, data de validade e 
ingredientes descritos. Apresentando garantia de 
higiene e consistência adequada. 

150  pct  R$ 9,22 R$ 1.383,00 

TOTAL R$ 27.994,20 

___________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 032/2018, Processo Administrativo nº 
053/2018, Chamada Pública 001/2018, Dispensa de Licitação nº 002/2018. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Anivaldo Luiz de Brito. Valor unitário: conforme tabela abaixo. 
Valor total: R$ 4.626,60 (quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Vigência: da data de assinatura 
do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. Córrego Fundo, 12 de abril de 2018. Érica 
Maria Leão Costa. Prefeita. 

ITEM Produto Quantidade Unidade 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

01 Farinha de mandioca torrada tipo 1 embalada 
em saco plástico transparente com rotulagem 

30  kg R$ 6,10 R$ 183,00 
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específica constando data de fabricação e 
validade. 

02 

Farinha de milho tipo 1 amarela embalada em 
saco plástico transparente com rotulagem 
específica constando data de fabricação e 
validade. 

50  kg R$ 4,92 R$ 246,00 

03 
Fubá de canjica da roça embalado em saco 
plástico transparente com rotulagem específica 
constando data de fabricação e validade. 

100  kg R$ 4,90 R$ 490,00 

04 
Fubá comum embalado em saco plástico 
transparente com rotulagem específica constando 
data de fabricação e validade. 

60 kg R$ 3,46 R$ 207,60 

05 

Ovos caipiras, peso unitário 50 gramas, 
dispostos em caixa de papelão. Produto não 
deverá apresentar-se com sujidades, trincados ou 
quebrados, a data de validade deve estar descrita 
na embalagem. 

500 Dz R$ 7,00 R$ 3.500,00 

TOTAL R$ 4.626,60 

__________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 033/2018, Processo Administrativo nº 

053/2018, Chamada Pública 001/2018, Dispensa de Licitação nº 002/2018. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 

Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Fidelis de Faria. Valor unitário: R$ 15,68 (quinze reais e 

sessenta e oito centavos) por quilograma de “Doce de Goiaba Mole” e R$ 1,13 (um real e treze centavos) por unidade de 

“Doce caseiro em pedaços (Banana e Mamão)”. Valor total: R$ 1.988,90 (mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa 

centavos). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. 

Córrego Fundo, 12 de abril de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

__________________________________________________________________________________________________

_MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 034/2018, Processo Administrativo 

nº 053/2018, Chamada Pública 001/2018, Dispensa de Licitação nº 002/2018. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 

Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Gilmar José Ribeiro. Valor unitário: R$ 9,37 (nove reais e 

trinta e sete centavos) por quilograma de goiaba vermelha. Valor total: R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco 

reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. 

Córrego Fundo, 12 de abril de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

__________________________________________________________________________________________________

_MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 035/2018, Processo Administrativo 

nº 053/2018, Chamada Pública 001/2018, Dispensa de Licitação nº 002/2017. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 

Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: José Francisco de Faria. Valor unitário: R$ 3,57 (três reais e 

cinquenta e sete centavos) por quilograma de “banana prata”. Valor total: R$ 10.710,00 (dez mil setecentos e dez reais). 

Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. Córrego 

Fundo, 12 de abril de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

__________________________________________________________________________________________________

_MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato de Compra e Venda nº 036/2018, Processo Administrativo 
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nº 045/2017, Chamada Pública 002/2017, Dispensa de Licitação nº 001/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 

Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Afonso Luiz de Faria. Valor unitário: R$ 3,94 (três reais e 

noventa e quatro centavos) por quilograma de feijão. Valor total: R$ 1.379,00 (mil trezentos e setenta e nove reais). 

Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2018. Publique-se. Córrego 

Fundo, 12 de abril de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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