
AVISO DE RESULTADO 
 

CHAMADA PÚBLICA 
N° 0001/2018 

 
Processo n° 76617599/2017 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - SEDU/ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação-
1, torna público o resultado da 
Chamada Pública da Agricultura 
Familiar, cujo objeto é a aquisição 
de gêneros alimentícios 
(HORTIFRUTIS) da agricultura 
familiar e de empreendedor 
familiar rural ou de suas 
organizações, visando atender 
as necessidades da alimentação 
escolar dos alunos matriculados 
nas Escolas Estaduais de Ensino 
Fundamental e Médio de 
Municípios do Estado do Espírito 
Santo, em cumprimento à Lei nº 
11.947, de 16/06/2009, Resolução 
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e 
sua alteração pela Resolução 
CD/FNDE nº 4, de 02/04/2015, Lei 
Federal n° 8.666/93, bem como 
pelas demais normas pertinentes e 
condições estabelecidas no presente 
edital e respectivos anexos, 
obtendo-se os seguintes resultados: 
01) Associação dos Agricultores 
Familiares do Assentamento 
Valdicio Barbosa - AAFAVAB - 
CNPJ nº 18.760.374/0001-70,  
itens:  abacaxi (139,25kg), abobora 

(100kg), aipim (232,25kg), banana 
prata (454,5kg), Melancia (697kg), 
no  valor total de R$5.229,45 (cinco 
mil duzentos e vinte e nove reais e 
quarenta e cinco centavos), para o 
município de Pedro Canário; 
02) Associação dos Produtores 
Rurais de Roda D’água e Região 
- APRODER - CNPJ nº 
10.765.276/0001-14, itens: abóbora 
(3.248kg), abobrinha (938 kg), 
aipim (5.688kg), banana da terra 
(3.045kg), banana prata 
(11.050kg), inhame (2,032kg) no 
valor total de R$88.361,00 (oitenta 
e oito mil trezentos e sessenta e um 
reais), para o município de 
Cariacica; 
03) Associação de Produtores de 
Mudas Nativas do Angelim II do 
município de Conceição da 
Barra, CNPJ n° 07.488.754/0001-
81, itens: abóbora (1.645kg), aipim 
(3.841kg), banana da terra 
(1.745kg), cenoura (1.833kg), 
chuchu (1280Kg) e inhame 
(1920kg) no valor total de 
R$39.112,98 (trinta e nove mil 
cento e doze reais e noventa e oito 
centavos), para os municípios de 
Pedro Canário e São Mateus; 
04)  Associação dos Produtores 
de São Bartolomeu e 
Adjacências -  APROSB - CNPJ n° 
11.302.824/0001-32, itens: abobora 
(429kg), aipim (1002Kg),  inhame 
(472kg) e tomate (651kg), no valor 
total de R$9.348,69 (nove mil 
trezentos e quarenta e oito reais 



sessenta e nove centavos), para o 
município de Alegre; 
05) Associação de Produtores 
Rurais de Boa Vista - 
APROVISTA, CNPJ n° 
13.265.169/0001-15, itens: Abacaxi  
(6.252kg), abóbora (1.218kg), 
abobrinha (2.188kg), aipim 
(4.732kg), banana da terra 
(1.421kg), banana prata (9.343kg),  
cenoura (4.689kg), inhame 
(2.880kg), repolho (3.592kg) e 
tomate (6.773kg) no valor total de 
R$155.454,76 (cento e cinquenta e 
cinco mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e setenta e seis 
centavos), para o município de 
Cariacica. 
06) Cooperativa da Agricultura 
Familiar de Cachoeiro de 
Itapemirim – Caf Cachoeiro, 
CNPJ N° 20.587.922/0001-54, 
itens: abóbora (2.763kg), abobrinha 
(1.934 kg), aipim (6.447kg), 
banana da terra (2.763kg), banana 
prata (12.617kg), cenoura 
(2.902kg), chuchu (2.026kg) 
inhame (3.039kg), repolho 
(4.697kg) e tomate (4.190kg) no 
valor total de R$146.495,66 (cento 
e quarenta e seis mil quatrocentos e 
noventa e cinco reais e sessenta e 
seis centavos) para os municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, 
Muqui e Vargem Alta.  
 07) Cooperativa Dos 
Agricultores Familiares De 
Colatina – Caf Colatina - CNPJ n° 

05.642.134/0001-20, itens: abóbora 
(913kg), abobrinha (638 kg), aipim 
(2.129kg), banana da terra (913kg), 
banana prata (4.165kg), cenoura 
(3.650kg), chuchu (669kg), inhame 
(1.004kg), melancia (6.386kg), 
repolho (1.551kg) e tomate 
(1.384kg)  no valor total de 
R$75.811,67 (setenta e cinco mil 
oitocentos e onze reais e sessenta e 
sete centavos), para os municípios 
de Colatina e São Domingos do 
Norte. 
 08) Cooperativa de Produção e 
Comercialização dos 
Agricultores Familiares de 
Linhares e Municípios Vizinhos - 
Caf Linhares, CNPJ N° 
25.518.387/0001-91, itens: abacaxi 
(1.807kg), abóbora (1.291kg), 
abobrinha (904 kg), aipim 
(3.012kg), banana da terra 
(1.291kg), banana prata (5.896kg), 
cenoura (1.356kg), chuchu (947kg), 
inhame (1.420kg), melancia 
(9.037), repolho (2.195kg) e tomate 
(1.958kg) no valor total de 
R$102.902,84 (cento e dois mil 
novecentos e dois reais e oitenta e 
quatro centavos) para o município 
de Linhares. 
09) Cooperativa da Agricultura 
Familiar da Região do Caparaó 
Capixaba – Caf Muniz Freire -  
CNPJ nº 21.244.204/0001-48 - 
itens: abóbora (849kg), abobrinha 
(895 kg), aipim (1.980kg), banana 
da terra (1.278kg), banana prata 
(5.835kg), cenoura (1.342kg), 



chuchu (938kg) inhame (934kg), 
repolho (3.106kg) e tomate 
(1.291kg) no valor total de 
R$58.430,12 (cinquenta e oito mil 
quatrocentos e trinta reais e doze 
centavos), para os municípios de 
Alegre, Conceição do Castelo, 
Guaçuí, Iúna, Jerônimo Monteiro e 
Muniz Freire. 
 10) Cooperativa da Agricultura 
Familiar de Rio Bananal, inscrita 
no CNPJ N° 05.308.092/0001-95 
- itens: abóbora (1.030kg), 
abobrinha (1.751kg), aipim 
(2.403kg), banana da terra 
(1.030kg), banana prata (4.703kg), 
cenoura (1.082kg), chuchu (755kg) 
inhame (1.133kg), melancia 
(7.209kg), repolho (1.751kg) e 
tomate (1.828kg) no valor total de 
R$77.828,32 (setenta e sete mil 
oitocentos e vinte e oito reais e 
trinta e dois centavos), para os 
municípios de Aracruz e Sooretama. 
11) Cooperativa dos Agricultores 
Familiares da Região Serrana do 
Espírito Santo – Caf Serrana -  
CNPJ nº 09.166.343/0001-03, itens: 
abóbora (9.754kg), abobrinha 
(615kg), aipim (1256kg), banana da 
terra (538kg), banana prata 
(2.458Kg), cenoura (9.282kg), 
chuchu (10.453kg) inhame 
(7.940kg), repolho (16.690kg) e 
tomate (816kg) no valor total de 
R$174.647,96 (cento e setenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta e 
sete reais e noventa e seis 

centavos), para os municípios de 
Cariacica, Fundão, Ibiraçu, João 
Neiva, Santa Maria de Jetibá, Serra, 
Vila Velha e Vitória. 
12) Cooperativa dos Agricultores 
Familiares Sul Litorânea do 
Estado do Espírito Santo – Caf 
Sul - CNPJ n° 14.645.144/0001-00, 
itens: Abacaxi (14.506kg) abóbora 
(1.111kg), abobrinha (777kg), 
aipim (23.666kg), banana da terra 
(1.111kg), banana prata 
(41.432kg), cenoura (1.166kg), 
chuchu (814kg) inhame (1.222kg), 
melancia (7.774kg), repolho 
(1.888kg) e tomate (1.684kg) no 
valor total de R$331.769,30 
(trezentos e trinta e um mil 
setecentos e sessenta e nove reais e 
trinta centavos), para os municípios 
de Guarapari, Ibiraçu, João Neiva, 
Serra, Vila Velha e Vitória.  
13) Cooperativa dos Agricultores 
Familiares de Afonso Cláudio – 
Cafac -  CNPJ nº 14.799.034/0001-
00, itens: abacaxi (510kg), abóbora 
(364kg), abobrinha (255kg), aipim 
(850kg), banana da terra (364kg), 
banana prata (1663kg), cenoura 
(382kg), chuchu (267kg) inhame 
(401kg), melancia (2.549kg), 
repolho (619kg) e tomate 
(14.767kg) no valor total de 
R$98.678,81 (noventa e oito mil 
seiscentos e setenta e oito reais e 
oitenta e um centavos), para os 
municípios de Afonso Claudio, 
Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Serra, 
Vila Velha e Vitória. 



14) Cooperativa Mista de 
Produção e Comercialização 
Camponesa do Estado do 
Espírito Santo, CNPJ n° 
16.857.704/0001-15, itens: abacaxi 
(3.223Kg); abóbora (846kg), 
abobrinha (1.535kg), aipim 
(1.974kg), banana da terra (846kg), 
banana prata (10.016kg), cenoura 
(880kg), chuchu (621kg) inhame 
(930kg), melancia (15.353kg), 
repolho (3.728kg) e tomate 
(3.326kg) no valor total de 
R$144.498,69 (cento e quarenta e 
quatro mil quatrocentos e noventa e 
oito reais e sessenta e nove 
centavos), para os municípios de 
Jaguaré, Nova Venécia, São 
Domingos do Norte, São Gabriel da 
Palha e São Mateus. 
15) Cooperativa de 
Empreendedores Rurais de 
Domingos Martins – COOPRAM - 
CNPJ nº 09.003.688/0001-38, itens: 
abóbora (847kg), abobrinha 
(6.915kg), aipim (1.977kg), banana 
da terra (8.850kg), banana prata 
(3.868kg), cenoura (889kg), chuchu 
(621kg) inhame (3.657kg), repolho 
(1.440kg) e tomate (1.285kg) no 
valor total de R$104.724,78 (cento 
e quatro mil setecentos e vinte e 
quatro reais e setenta e oito 
centavos), para os municípios de 
Domingos Martins, Marechal 
Floriano, Serra, Venda Nova do 
Imigrante, Vila Velha e Vitória. 
 16) Cooperativa da Agricultura 

Familiar de Cariacica – CafC CNPJ 
n° 28.358.894/0001-05, itens 
abacaxi (186Kg), abóbora (133kg), 
abobrinha (93kg), aipim (1.103kg), 
banana da terra (473kg), banana 
prata (2.159kg), cenoura (139kg), 
chuchu (97kg) inhame (146kg), 
melancia (89.502kg), repolho 
(4.225kg) e tomate (201kg) no 
valor total de R$299.056,16 
(duzentos e noventa e nove mil 
cinquenta e seis reais e dezesseis 
centavos), para os municípios de 
Cariacica, Fundão, Ibiraçu, João 
Neiva, Santa Leopoldina, Serra e 
Vila Velha. 
 17) Cooperativa Agroindustrial 
de Garrafão, CNPJ nº 
13.597.960/0001-22, itens: abacaxi 
(2.502Kg), abóbora (403kg), 
abobrinha (282kg), aipim (940kg), 
banana da terra (403kg), banana 
prata (1.839kg), cenoura (423kg), 
chuchu (295kg) inhame (443kg), 
melancia (20.808kg), repolho 
(685kg) e tomate (611kg) no valor 
total de R$94.927,73 (noventa e 
quatro mil novecentos e vinte e sete 
reais e setenta e três centavos), 
para os municípios de Domingos 
Martins, Fundão, Marechal Floriano, 
Santa Maria de Jetibá, Venda Nova 
do Imigrante, Viana e Vitória. 
 
Restaram desertos os seguintes 
produtos/municípios:  
abacaxi e melancia, municípios de 
Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, 
Castelo, Conceição do Castelo, 



Guaçuí, Iúna, Jerônimo Monteiro, 
Muniz Freire, Muqui e Vargem Alta; 
abacaxi, municípios de Colatina e 
Sooretama; abobrinha, repolho e 
tomate, município de Pedro 
Canário. 

 
Municípios de: 
Alfredo Chaves, Barra de são 
Francisco, Ecoporanga, Montanha, 
Vila Pavão. 
 
Valor total: R$ 2.007.278,92 (dois 
milhões sete mil duzentos e setenta 
e oito reais e noventa e dois 
centavos).  
 

Vitória, 15 de maio de 2018. 

 
 

Aline Haese 
Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação-1-SEDU 
 

Com base nas informações acima, 
HOMOLOGO o resultado final da 
Chamada Pública nº 0001/2018.  
 
 

Marcus Monte Mor Rangel 
Subsecretário de Estado de 

Administração e Finanças-SEDU 
 


