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SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ERRATA DA CHAMADA PÚBLICA 
SERTA Nº 02/2020 

Aquisição de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar dos Municípios 
de Palmeira dos Índios, Belém, Cacimbinhas, Chã Preta, Estrela de Alagoas, Igaci, 

Maribondo, Mar Vermelho, Minador do Negrão, Paulo Jacinto, Quebrangulo, Tanque 
D’arca, Viçosa e Craíbas do agreste Alagoano. 

 
 
O SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA, com sede no Açude 

Engenheiro Francisco Saboya, S/N, Zona Rural, Ibimirim - PE, inscrito no CNPJ sob 

nº 12.048.807/0001-83, representado neste ato por sua Presidenta, ALEXSANDRA 

MARIA DA SILVA, brasileira, CPF nº 032.918.414-84, portadora da cédula de 

identidade nº 5.863.611 SDS-PE, no uso de suas atribuições. No âmbito do Grupo 

responsável pelo processo do chamamento público e seleção das propostas de 

venda. Torna público, para o conhecimento dos interessados/as, a PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO E ERRATA da chamada pública 02/2020. Conforme prazos e condições 

estabelecidas abaixo: 

Conforme ITEM 01, passa a ser válido novo Cronograma de Execução de acordo 
com as condições e prazos estabelecidos abaixo: 

DESCRIÇÃO PERÍODO 

Etapa 01, data e local de 
apresentação da 
documentação de 
“Habilitação” (Envelope 01) 
da Organização Proponente 
e da “Proposta de Venda” 
(Envelope 02). 

Dia 04/08/2020, de 8h00 às 12h00.Entrega da 
“Documentação de Habilitação” e da “Proposta de Venda”. 
No local: 
- Escritório de Apoio do Serta: Escola Ambiental 

Francisco Caribé 

- Av. Braúlio Monte Negro, 2890, Bairro Vila Maria. 

Palmeira dos Índios, CEP: 57.600-000, Alagoas/AL. 

- Responsável para contato: Ivone Sulamita Telefone 

(87) 9.9657-1687 

- E-mail:ivone@serta.org.br 

Etapa 02, data, horário e 

local de abertura do 

Envelope 01 - Habilitação 

e posterior abertura e 

análise do Envelope 02 - 

Propostas de Venda 

apresentadas. 

Dia 04/08/2020 as 14h00, no Escritório de apoio do Serta 
na Escola Ambiental Francisco Caribé, Palmeira dos 
Índios/AL. 

Divulgação do Resultado 

das “Propostas de Venda” 

vencedoras. 

Dia 05/08/2020. 
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Período para apresentação 
dos recursos 

De 06 a 12/08/2020 no horário comercial. No Escritório de 

apoio do Serta na Escola Ambiental Francisco Caribé, 

Palmeira dos Índios/AL. 

Divulgação do Resultado 
após análise dos recursos 
apresentados e 
homologação das 
propostas vencedoras. 

Dia 13/08/2020. A partir das 17h00. 

Período para formalização 
com assinatura do contrato 
de Venda (Anexo 01) 

De 14/08/2020. 

Período de entrega dos 
alimentos 

De 18/08 a 30/09 horário comercial, conforme 
planejamento apresentado pelo SERTA. No Escritório de 
apoio do Serta na Escola Ambiental Francisco Caribé. 
- Localizado no endereço: Av. Braúlio Monte Negro, 

2890, Bairro Vila Maria. Palmeira dos Índios, CEP: 

57.600-000, Alagoas/AL. 

 

ONDE SE LER NO “ITEM 3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS APRESENTADOS” 
 
1.1. Relação dos produtos, em serem entregues no período de 18 de agosto a 30 de 

setembro de 2020, conforme descrição a seguir: 

 
 
Nº DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE 
2020 

VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO 

Unitário Total 

1. 

Abóbora- Deve ser procedente de 

espécie genuína e sã, em condições 

mínimas: ter atingido o grau máximo de 

maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e o 

armazenamento em condições adequadas 

para o consumo; não estar danificada por 

quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica; Estar isenta de: 

substância terrosa, sujidade, parasitos, 

larvas e outros animais, odores e sabores 

estranhos. Embalado com peso identificado 

de 1 kg. 

Kg 800 R$ 2,19 R$ 1.752,00 

2. 
Banana prata - De primeira, tamanho de 
médio e grande, íntegra, firme e verdosa, 
embalado com 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 3,26 R$ 5.216,00 

3. 
Batata doce-De primeira, tamanho médio e 
grande, íntegra e firme, sem pulgão, 
embalado com peso identificado de 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 2,36 R$ 3.776,00 

4. 
Bolo de macaxeira, massa puba, 
cenoura e de batata doce- Com aspecto, 

Kg 800 R$ 7,24 R$ 5.792,00 
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cor, cheiro próprio e sabor característico, 
isento de mofo, visgo, sujidade, 
acondicionados em saco plástico atóxico, 
com peso de 700 g identificado, valor 
nutricional e data de validade. 

5. 

Cebolinha Verde -De primeira “in natura”, 
em molho, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, embalagem 
em saco plástico, molho com peso de 200 
gramas. 

Kg 160 R$ 9,37 R$ 1.499,20 

6. 

Coentro- De primeira “in natura”, em molho, 
apresentando grau de evolução completo 
do tamanho, aroma e cor própria, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
embalagem em saco plástico, molho com 
peso de 200 gramas. 

Kg 160 R$ 9,37 R$ 1.499,20 

7. 

Couve- Folhas inteiras, verdes, frescas, 
lavadas e higienizadas sem aparecimento 
de machucados, furões causados por 
insetos e coloração amarelada, molhos 
uniforme com peso médio de 100 gramas 
cada. Características saudáveis. 

Kg 80 R$ 7,14 R$ 571,20 

8. 

Farinha de mandioca – De primeira, tipo 
quebradinha, com aspecto, cor, cheiro 
próprio e sabor característico, isento de 
mofo, sujidades, embalada com peso 
identificado com 1 kg. 

Kg 800 R$ 2,37 R$ 1.896,00 

9. 

Feijão de arranca seco- De primeira, com 
aspecto cor e sabor característico, isentos 
de mofo, sujidade, parasita, embalado em 
saco plástico apropriado, com peso 
identificado com 1 kg.  

Kg 800 R$ 7,26 R$ 5.808,00 

10. 

Fubá de milho- De milho crioulo moído e 
produzido no território alagoano, embalado 
em saco plástico transparente, pacote 
identificando o peso de 5kg, data de 
fabricação e validade. 

Pacote 800 R$ 9,00 R$ 7.200,00 

11. 

Galinha caipira em cortes: coxa, 
sobrecoxa e peito com peso de 1 kg, sob 
inspeção de órgão competente, abatido e 
manipulado dentro das normas sanitárias 
vigentes. Embalagem transparente e 
identificada com selo de inspeção sanitária. 
Acondicionamento para transporte em 
caixas térmicas sobre refrigeração de gelo 
em cubo ou barras. 

Kg 800 R$ 14,60 R$ 11.680,00 

12. 
Laranja – De primeira, tamanho médio a 
grande, íntegra, isento de mofo, sujidades, 
embalado com peso identificado2 kg. 

Kg 1.600 R$ 2,60 R$ 4.160,00 

13. 

Macaxeira - raiz no tamanho e espessura 
normal, uniforme, fresca sem ferimentos 
causados por objetos cortantes, ao fibrosa, 
livres de materiais terrosos, isenta de 
manchas roxas e outros defeitos que 
comprometam a qualidade do produto. 
Embalada com peso identificado com 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 2,21 R$ 3.536,00 
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14. 

Mel de abelha não cristalizado - De 
primeira, com aspecto, cheiro próprio, 
sabor característico, isentos de sujidades, 
envasado em recipiente com peso 
identificado em 500 ml. 

Kg 400 R$ 24,25 R$ 9.700,00 

15. 

Fruta congelada tipo polpa do território- 
De boa qualidade, inspecionado pelo órgão 
competente, devem estar de acordo com os 
requisitos de padrão de identificação de 
qualidade para fruta congelada tipo polpa 
de fruta. Mantendo uma temperatura de 
congelamento de -18º c e nunca superior a 
15ºc, não devendo jamais ser 
descongelados e recongelados. Deverá ter 
na embalagem identificação do produto, 
data do empacotamento e validade, com 
peso identificado 1 Kg. 

Kg 800 R$ 10,00  R$ 8.000,00 

16. 

Ovo caipira e ou capoeira– De primeira, 
“in natura” tipo caipira e ou de capoeira, 
armazenados em bandejas de 15 unidades, 
apresentando data de validade. 

Bandeja 800 R$ 9,90 R$ 7.920,00 

VALOR TOTAL R$ 80.005,60 

 
 
PASSA A SER VÁLIDO NO “ITEM 3. RELAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
1.2. Relação dos produtos, em serem entregues no período de 18 de agosto a 30 de 

setembro de 2020, conforme descrição a seguir: 

 
 
Nº DESCRIÇÃO UNID. 

QTDE 
2020 

VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO 

Unitário Total 

1. 

Abóbora - Deve ser procedente de 

espécie genuína e sã, em condições 

mínimas: ter atingido o grau máximo de 

maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e o 

armazenamento em condições adequadas 

para o consumo; não estar danificada por 

quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica; Estar isenta de: 

substância terrosa, sujidade, parasitos, 

larvas e outros animais, odores e sabores 

estranhos. Embalado com peso identificado 

de 1kg. 

Kg 800 R$ 2,19 R$ 1.752,00 

2. 
Banana prata - De primeira, tamanho de 
médio e grande, íntegra, firme e verdosa, 
embalado com 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 3,26 R$ 5.216,00 

3. 
Batata doce - De primeira, tamanho médio 
e grande, íntegra e firme, sem pulgão, 
embalado com peso identificado de 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 2,36 R$ 3.776,00 
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4. 

Bolo de macaxeira, massa puba, 
cenoura e de batata doce- Com aspecto, 
cor, cheiro próprio e sabor característico, 
isento de mofo, visgo, sujidade, 
acondicionados em saco plástico atóxico, 
com peso de 800 g identificado, valor 
nutricional e data de validade. 

Unid 800 R$ 8,13 R$ 6.504,00 

5. 

Cebolinha Verde - De primeira “in natura”, 
em molho, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, embalagem 
em saco plástico, molho com peso de 200 
gramas. 

Kg 160 R$ 9,37 R$ 1.499,20 

6. 

Coentro - De primeira “in natura”, em 
molho, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria, 
com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, embalagem em saco plástico, molho 
com peso de 200 gramas. 

Kg 160 R$ 9,37 R$ 1.499,20 

7. 

Couve - Folhas inteiras, verdes, frescas, 
lavadas e higienizadas sem aparecimento 
de machucados, furões causados por 
insetos e coloração amarelada, molhos 
uniforme com peso médio de 100 gramas 
cada. Características saudáveis. 

Kg 80 R$ 7,14 R$ 571,20 

8. 

Farinha de mandioca – De primeira, tipo 
quebradinha, com aspecto, cor, cheiro 
próprio e sabor característico, isento de 
mofo, sujidades, embalada com peso 
identificado com 1 kg. 

Kg 800 R$ 2,37 R$ 1.896,00 

9. 

Feijão de arranca seco - De primeira, com 
aspecto cor e sabor característico, isentos 
de mofo, sujidade, parasita, embalado em 
saco plástico apropriado, com peso 
identificado com 1 kg.  

Kg 800 R$ 7,26 R$ 5.808,00 

10. 

Fubá de milho - De milho crioulo moído e 
produzido no território alagoano, embalado 
em saco plástico transparente, pacote 
identificando o peso de 3 kg, data de 
fabricação e validade. 

Pacote 800 R$ 9,00 R$ 7.200,00 

11. 

Galinha caipira: Sob inspeção de órgão 
competente, abatido e manipulado dentro 
das normas sanitárias vigentes. 
Embalagem transparente e identificada 
com selo de inspeção sanitária. 
Acondicionamento para transporte em 
caixas térmicas sobre refrigeração de gelo 
em cubo ou barras. Com peso de 1,2 Kg 
(um quito e duzentas gramas). 

Kg 480 R$ 14,60 R$ 7.008,00 

12. 
Laranja – De primeira, tamanho médio a 
grande, íntegra, isento de mofo, sujidades, 
embalado com peso identificado 2 kg. 

Kg 1.600 R$ 2,60 R$ 4.160,00 

13. 

Macaxeira - raiz no tamanho e espessura 
normal, uniforme, fresca sem ferimentos 
causados por objetos cortantes, ao fibrosa, 
livres de materiais terrosos, isenta de 
manchas roxas e outros defeitos que 

Kg 1.600 R$ 2,21 R$ 3.536,00 
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comprometam a qualidade do produto. 
Embalada com peso identificado com 2 kg. 

14. 

Mel de abelha não cristalizado - De 
primeira, com aspecto, cheiro próprio, 
sabor característico, isentos de sujidades, 
envasado em recipiente com peso 
identificado em 500 g. 

Kg 400 R$ 24,25 R$ 9.700,00 

15. 

Fruta congelada tipo polpa do território- 
De boa qualidade, inspecionado pelo órgão 
competente, devem estar de acordo com os 
requisitos de padrão de identificação de 
qualidade para fruta congelada tipo polpa 
de fruta. Mantendo uma temperatura de 
congelamento de -18º c e nunca superior a 
15ºc, não devendo jamais ser 
descongelados e recongelados. Deverá ter 
na embalagem identificação do produto, 
data do empacotamento e validade, com 
peso identificado 1 Kg. 

Kg 800 R$ 10,00  R$ 8.000,00 

16. 

Ovo caipira e ou capoeira– De primeira, 
“in natura” tipo caipira e ou de capoeira. 
No primeiro mês será entregue 400  
bandejas de 15 unidades, apresentando 
data de validade. 
No segundo mês será entregue 400 
bandejas de 30 unidades, apresentando 
data de validade 
 

Unidades 18.000 R$ 0,66 R$ 11.880,00 

VALOR TOTAL 
R$ 80.005,60 
 

 
VALOR TOTAL R$ 80.005,60 

Observação: As alterações na descrição dos produtos correspondente aos itens 
01,04,10,11 e 14 da relação de produtos, tiveram como propósito ajustar preço, 
quantidade e retificar a descrição dos gêneros alimentícios, em atendimento a 
composição das cestas previsto na Chamada Pública 02/2020. 

 
 

Por fim, informamos que as demais informações da Chamada Pública SERTA 02/2020 
permanecem como dispostas na versão originalmente publicada. 

 
 

Ibimirim – PE, 31 de julho de 2020. 
 
 
 

_____________________________________________ 
SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA 

Alexsandra Maria da Silva 


