
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Chamamento Público da Agricultura Familiar para aquisição futura de gêneros alimentícios 
destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana. pelo período de 12 
meses.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ABACAXI- tipo pérola, com 70% de 
maduração. de 1a qualidade in natura.

Kg 5.500.0000 4.6243 25.433.65

tamanho e colocarão uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
semmanchas. rachaduras. injúrias por pragas 
ou doenças, embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 
ABÓBORA- Cabotiã. de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidade, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizantes. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado 
murcho, deformado, descolorado , queimado 
de sol, com manchas, rachaduras, injurias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparente, atóxico e intacto. 
ABOBRINHA -  Menina, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com manchas, rachaduras. injúriaspor 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno. transparentes, atóxicos e intacto. 
ACEROLA Kg -  de 1* qualidade, in natura, com 
70% de maturação, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.
Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno. transparentes, atóxico e 
intacto. Não serão permitidos danos que lhe 
alterem a conformação e aparência.
AGRIÃO- de 1a qualidade, in natura. com 70% 
de maduração, tamanho e coloração uniforme, 
bem desenvolvido, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves bcomo podridão, amassado, murcho, 
deformado,descolorado, queimado de sol, 
maancha, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto, não serão 
permitido danos que çhe alterem a 
conformação e aparência.
ALFACE -  crespa, em pé, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, bem 
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas 
danificadas, sujidades, parasitas, larvas, 
resfduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves, como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado. queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injurias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 
BANANA NANICA —  de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resfduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado. queimado 
de sol. sem manchas, rachaduras. injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 
BATATA DOCE ROXA -  de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol. 
com manchas, rachaduras, injúrias por pragas 
ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000.0000 3.1625 15.812,50

Kg 5.000,0000 4.2922 21.461.00

Kg 5.000.0000 3,9150 19.575.00

MAÇO 5.000,0000 3,9680 19.840.00

Pé 5.000.0000 2,9650 14.825,00

Kg 7.000,0000 4,1367 28.956.90

Kg 5.000,0000 3.0722 15.361,00
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

9 BATATA INGLESA— De primeira qualidade, in 
natura. tamanho e coloração uniforme, polpa

Kg 7.000,0000 3.8667 27.066.90

firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
residuo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem 
defeitos graves como, podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com manchas, rachaduras injurias por 
pragas ou doenças. Embalados em saco de 
polietileno. transparente, atóxico e intacto.

10 BETERRABA ESPECIAL -  tipo A, de 19
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.
Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, sem manchas, rachaduras. 
injúrias por pragas ou doenças. Embalada em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

Kg 5.500,0000 3.0188 16.603.40

11 CAJU Kg -  com 70% de maturação, de 1a Kg 5.000,0000 7.3575 36.787.50
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.
Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, 
injúrias por pragas ou doenças. Embalado em 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

12 CEBOLA -  de 1a qualidade, in natura, Kg 5 000,0000 4,2714 21.357.00
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

13 CENOURA -  de 1“ qualidade, in natura, Kg 5 000,0000 3,2463 16 231,50
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto.

14 CHEIRO VERDE MAÇO de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado. queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

15 COLORÍFICO 500g -  alimenticio, produto 
obtido do pó do urucum com a mistura de 
fubà ou farinha de mandioca. Pó fino, de 
coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas. 
Rotulagem contendo, no minimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem em polietileno transparente, com 
peso liquido de 500 gramas.

16 COUVE MANTEGA -  folha, em maço, de 1* 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvida, aparência fresca 
e sã, colhidas ao atingir o grau máximo de 
evolução, completo e perfeito estado de 
desenvolvimento, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças.

17 FARINHA DE MANDIOCA 1Kg -  grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. O produto deverá estar isento de 
matéria terrosa e parasitos. Não pode estar 
úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem 
integra de 1 kg. contendo no minimo de 
informações fundamentais como, data de 
fabricação, endereço do fabricante, prazo de 
validade, ingredientes, informações 
nutricionais.

MAÇO 2.000,0000 2,6575 5.315,00

PC 600,0000 6,6017 3.961,02

MAÇO 5.000,0000 2.8550 14.275,00

Kg 1.800,0000 7,4967 13.494.06
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18 FEIJÃO DE CORDA 1 Kg -  de 1a qualidade, 
grãos inteiros, aspecto brilhoso. liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade. 
Embalagem em polietileno transparente, com 
peso líquido de 1 kg.

Kg 5.000,0000 6.4117 32.058.50

19 GELEIA DE FRUTAS 400g -  sabores variados, 
sem conservantes, sem açúcar, sem 
adoçantes, sem aromatizantes e corantes 
artificiais, produzido com polpa de fruta 
natural, limpa, sem sujidades, livre de matéria 
terrosa, corpos estranhos, em embalagem de 
vidro ou plástico, atóxica. de 400g. devendo 
constar data de fabricação e prazo de 
validade. Sabores: uva. morango, banana. 
Validade mínima de 6 meses da entrega.

UM 900,0000 13,9900 12.591,00

20 lORGUTE-integral com polpa de fruta.sabores 
variados, produto obtido a partir do leite de 
vaca. produto pasteurizado, com sabor e e 
pedaços de fruta, rotulagem contento, no 
minímo, o nome do fabricante e do produto, a 
data de fabricação e o prazo de validade e 
ingredientes. Embalagem atóxica, intacto e 
impermeável com peso líquido de 2 litros.

UN 3.000,0000 13.4050 40.215.00

21 IORGUTE- natural e integral. Produto obtido a 
partir do leite de vaca. Produto pasteurizado, 
com sabor e e pedaços de fruta. Rotulagem 
contento, no minímo, o nome do fabricante e 
do produto, a data de fabricação e o prazo de 
validade e ingredientes. Embalagem atóxica, 
intacto e impermeável com peso líquido de 2 
litros.

UN 3.000,0000 13.8217 41.465,10

22 LARANJA Kg -  de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras. injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000.0000 2.6100 13.050,00

23 LEITE OE VACA- Pasteurizado, tipo C, 
acondicionado em saco plástico atóxico de 1 
litro, devendo constatar data de fabricação, 
numero do lote, valores nutricionais e data de 
fabricação, número do lote, valores 
nutricionais e data de validade de no mínimo 3 
dias a partir da data de entrega.

L I T 10.000,0000 3.5033 35.033.00

24 LIMÃO ROSA -  rosa, de 1a qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 3.000,0000 3.3625 10.087.50

25 MAMÃO FORMOSA Kg -  formosa, de 1* 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para 
consumo, maduro, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol. manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000,0000 4.3057 21.528.50

26 MANDIOCA Kg -  tipo branca/amarela. 
descascada, cortada em cubos, de 1a 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000,0000 6.4714 32.357,00

27 MANGA -  de I a qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de

Kg 5.000,0000 4.1517 20.758,50

sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras. injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

28 MANTEIGA 500g -  elaborada a partir de creme 
de leite pasteurizado, de primeira qualidade.

UN 2.500,0000 16.4340 41.085,00

com sal, 0% de gordura trans. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor característicos e 
deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote. a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, 
tabela nutricional e ingredientes. 
Acondicionada em embalagem transparente e 
lacrada com peso líquido de 500 gramas.

29 MEL -  sachê de mel puro de abelha UN 20 000,0000 0,3500 7 000,00
acondicionado em sache de 10 gramas.
Deverá constar prazo de validade, data de 
fabricação, número do lote e inspeção 
sanitária municipal.

30 MELANCIA Kg -  PESO entre 6 a 10 kg de 1* 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
residuo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno,
transparentes, atôxico e intacto.

31 MELÃO Kg -  amarelo, de 1* qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, maduro, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado. queimado 
de sol, com manchas, rachaduras. injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atôxico e intacto.

Kg 8.000.0000 1,9700 15.760,00

Kg 6.000,0000 4,4925 26.955,00

32 MILHO ESPIGA -  espiga, frescos, de ótima 
qualidade, macio, de coloração amarela 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e aparência. 
Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações.

33 OVOS Dz -  de galinha, classe A, branco ou de 
cor, casca limpa, íntegra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a 
data ou prazo de validade e o registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA.
Embalagem de polietileno ou papelão com 12 
unidades.

34 PÃO ARTESANAL 500G -  tipo caseiro, 
tradicional, de massa preparada com farinha 
de trigo, fermento biológico, sal e água, O pão 
deverá ser fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Rotulagem contendo, no 
mfnimo, o nome do fabricante e o do produto, 
com casca, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem de polietileno, 
transparente e atóxica com peso liquido de 
500 gramas. A informação "contem glúten" 
deverá aparecer na embalagem.

35 POLPA DE FRUTAS 1 Kg -  Produto obtido a 
partir de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e 
sem conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no minimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes. 
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade atôxico com peso liquido de 1 kg.

36 QUEIJO FRESCO 1 Kg -  fresco, fabricado com 
leite pasteurizado com teor de gordura na faixa 
de 3,2 a 3,4 %, cloreto de cálcio solução a 
4%, coalho liquido na dosagem de 25 a 30 ml 
para cada 100 ml de leite. Salga em salmoura. 
Deverá ser manipulado em condições higiênico 
sanitárias satisfatórias. Isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. Embalagem Integra, de 1 kg, 
devendo constar data de fabricação e data e 
validade de 1 mês a partir da data de entrega. 
Apresentar certificação da Vigilância Sanitária 
Municipal.

Kg 4.000,0000 6,5438 26.175,20

DZ 3.000.0000 6.2617 18.785,10

UN 3.000,0000 8.5333 25.599.90

Kg 4.000,0000 17.0086 68.034,40

Kg 2.000,0000 19,5900 39.180,00
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37 REPOLHO -  verde, de 1a qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, tenro, livre de

Kg 5.000.0000 2.5838 12.919,00

folhas danificadas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá 
estar em perfeito estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

38 TOMATE SALADA -  salada, de 1a qualidade, Kg 5.000,0000 4.9844 24 922,00
in natura, tamanho e coloração uniforme, livre 
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, com manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalado em sacos de polietileno. 
transparentes, atóxico e intacto.

39 TANGERINA TIPO "PONKAN" Kg -  tipo
"ponkan", de 1a qualidade, in natura. tamanho 
e coloração uniforme, bem desenvolvido, 
tenro, livre de folhas externas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 5.000.0000 4.4600 22.300.00

Total da Coleta: 904.216,13

Valor Total estimado da aquisição: 904.216,13 (novecentos e quatro mil duzentos e dezesseis reais e 
treze centavos).

Justificativa: Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da merenda escolar, 
justificamos a necessidade da aquisição para atender as unidades escolares localizadas no período urbano, bem 
como as escolas localizadas nos distritos, pantanal e aldeias indigenas.

Prazo de entrega: Em até 2 dias utéis após recebimento A.F 

Condições de Pagamento: Em até 30 dias após entrada N.F. Finança

Local de entrega: Perímetro Urbano : na Unidade Escolar; Perímetro R ural: no prédio da Secretaria 
Educação

Unidade Fiscalizadora : Secretaria Municipal de Educação

AUTORIZO:

fvone Nemer de Arruda
Secretária Municipal de Educaçac 

.-vvreto Municipal 192/201.8

Aquidauana(MS), 16 de Dezembro de 2020
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Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 

Secretaria Municipal de Educação

Aquidauana, 27 de outubro de 2020.

Cl n° 025/2020/SEMED

Do: Núcleo de Rede Física, Merenda e Transporte/Secretaria Municipal de Educação 
Ao: Núcleo de Compras

Solicitamos abertura de Chamada Pública da Agricultura Familiar para aquisição 
de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino 
de Aquidauana, para o período de 12 meses.

Informamos que as quantidades foram definidas pela equipe de nutricionistas, 
com base no consumo de anos anteriores, adequado ao cardápio que será aplicado em 
2021 e considerando o número de alunos previstos.

A forma de classificação e julgamento é preestabelecida conforme Resolução 
CD/FNDE n° 04/2015.

O objeto da presente Chamada Pública da Agricultura Familiar objetivando 
aquisição futura, de forma parcelada, e de acordo com as necessidades, de gêneros 
alimentícios que serão destinados à confecção da alimentação escolar das unidades 
escolares do município de Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:

Em conformidade com a Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre as diretrizes da 
merenda escolar, justificamos a necessidade de aquisição futura de gêneros 
alimentícios para atender a alimentação escolar das unidades escolares localizadas no 
perímetro urbano, bem como das escolas localizadas nos distritos, pantanal e aldeias 
indígenas, em conformidade com este Termo de Referência, sendo elas:

Unidades escolares localizadas no perímetro urbano:

1. Centro Municipal de Educação Infantil Andréa Pace de Oliveira
Rua: Francisco Alves Pereira s/n, Bairro da Exposição.

2. Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafalda 
Rua: Estevão Alves Correa, S/N, Vila Cidade Nova.

3. Centro Municipal de Educação Infantil Polo Valdir Cathcart
Ferreira
Rua: Fernando Lucarelii, s/n, Vila Trindade.

4. Centro Municipal de Alfabetização Emilia Alves Nogueira 
Avenida Mato Grosso, s/n, Bairro: Nova Aquidauana.

6. Centro Municipal de Educação Infantil Bezerra de Menezes 
Rua: Antônio João, n° 1009, Bairro: Alto.

OBJETO:



7. Escola Municipal Marisa Nogueira Rosa Scaff
Rua: Miguel Lanzelloti 280, Jardim São Francisco.

8. Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club 
Rua: Quintino Bocaiuva, n°400, Bairro: Guanandy.

9. Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolecente Antônio 
Pace
Rua Felipe Orro, Q 514, Bairro da Exposição.

10. Centro Municipal de Educação Infantil Prof0 José Rodolfo Falcão 
Rua: 11 esquina com Filinto Muller, Nova Aquidauana.

11. Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Ademir Brites
Rua: Giovani Toscano de Brito, Q338A.
12. Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Antônio de Arruda 

Sampaio
Rua: Salviano de Oliveira, Q 575, Vila Pinheiro _

13. Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral
Rua Alberto Chebel s/n, Vila São Pedro

14. Escola Municipal Erso Gomes
Rua Giovane Toscano de Brito s/n Santa Terezinha

Unidades Escolares localizadas nos distritos:

1. Escola Municipal Franklin Cassiano
Distrito de Camisão

2. Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro
Distrito de Piraputanga

3. Escola Municipal Ada Moreira Barros
Distrito de Cipolândia

4. Escola Municipal Visconde de Taunay
Distrito de Taunay

Unidades Escolares localizadas nas Aldeias Indígenas:

1. Escola Municipal Indígena Polo Marcolino Lili
Aldeia Lagoinha

2. Extensão -  NEI Paulino Morais Fonseca
Aldeia Morrinho

3. Escola Municipal Indígena Polo General Rondon
Aldeia Bananal

4. Extensão -  NEI Imbirussú
Aldeia Imbirussú

5. Escola Municipal Indígena Polo Feliciano Pio
Aldeia Bananal

6. Extensão -  NEI Colônia Nova
Aldeia Colônia Nova

7. Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias
Aldeia Limão Verde

8. Extensão -  NEI Córrego Seco
Aldeia Córrego Seco

9. Escola Municipal Indígena Francisco Farias
Aldeia Água Branca



Unidades Escolares localizadas no Pantanal:

1. Escola Municipal Polo Pantaneira:
1.1 Extensão -  NE Cyríaco da Costa Rondon
Fazenda Tupanciretã
1.2 Extensão -  NE Joaquim Alves Ribeiro
Fazenda Taboco
1.3 Extensão -  NE Santana
Fazenda Santana
1.4 Extensão -  NE Escolinha da Alegria
Fazenda Primavera
1.5 Extensão -  NE Vale do Rio Negro
Fazenda Campo Novo

Projeto AABB Comunidade -  Associação Atlética Banco do 
Brasil
Rua Francisco Dias Feitosa, n° 1861, Bairro da Serraria.

FONTE DO RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA:

Unid.
Orçamentária

Programa de 
Trabalho

Elemento Fonte

18.01 12.361.0203.2018- PNAI 33.9030 115

18.01 12.361.0203.2019- PNAE 33.9030 115

18.01 12.365.0204.2020- PNAC 33.9030 115

LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues de acordo com os descritos na autorização 
de fornecimento e em conformidade com os quantitativos e especificações descritas 
em planilha que será encaminhada pela nutricionista.

A entrega dos produtos deverá ser diretamente em cada unidade escolar, 
localizada no perímetro urbano. Os produtos destinados às unidades escolares 
localizadas nas aldeias, distritos e pantanal, deverão ser entregues no prédio da 
SEMED. Para todos os destinos, o horário de entrega deverá ser das 7:00 às 11:00 
horas.

Os produtores deverão entregar os produtos em até dois dias úteis a contar da 
data de recebimento da autorização de fornecimento. Não serão aceitos produtos que 
não estiverem de acordo com as características físicas descritas neste termo e no 
edital. Quando ocorrer recusa por descumprimento das especificações, estes deverão 
ser substituídos por outros produtos que possuam as devidas características, em prazo 
máximo de 1 (um) dia, contados a partir da notificação do Fiscal do Contrato. As 
despesas com a substituição deverá ser de inteira responsabilidade do produtor 
contratado.



PRAZO DE PAGAMENTO:

Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada pelo fiscal de contrato 
protocolada na Secretaria de Finanças.

GESTOR E FISCAL DE CONTRATO:

Fiscal do contrato: Gláucia da Cruz Adegas 
CPF 608.624.831-15
Gestor do contrato: Ivone Nemer de Arruda 
CPF 163.712.321-34

Ivone Nemer de Abruda 
Secretária Municipal de Educação
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Ref.: Cl n° 025/2020
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados a 
Alimentação Escolar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Após análise realizada pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Sra 
Lorena Fernandes Castilho, segue as seguintes considerações quanto as quantidades 
de gêneros alimentícios solicitadas para Licitação do ano de 2021.

As quantidades para elaboração do pedido são calculadas de acordo com a per 
capita de cada escola, tomando como base o número previsto de alunos (conforme 
declaração em anexo) e o número de dias letivos ;

Consideramos também a particularidade das Escolas Pantaneiras (Núcleo 
Escolar Escolinha da Alegria, Núcleo Escolar Cyríaco da Costa Rondon e Núcleo 
Escolar Vale do Rio Negro) que, por atender locais de difícil acesso, torna-se necessário 
unidades de alojamento para os alunos, o que requer uma alimentação completa, 
inclusive aos finais de semana;

Importante também ressaltar a particularidade das unidades indígenas que 
possuem cultura própria, o que requer um cardápio diferenciado com quantidades 
maiores do que das escolas urbanas;

Os cálculos são feitos levando em consideração o valor nutricional de cada 
alimento e a necessidade de cada faixa etária que é ajustado aos cardápios elaborados 
pelas nutricionistas.

Os cardápios foram ajustados de acordo com a Resolução 06 do FNDE, de 08 de 
maio de 2020, que traz as seguintes exigências:

Os cardápios devem ter como base alimentos in natura e minimamente 
processados, que de acordo com a Resolução se definem por: feijões; cereais, raízes e 
tubérculos; legumes e verduras; frutas; carnes e ovos; leites; amendoim, castanha e 
nozes; dentre outros. Por isso a inclusão de mais variedades de frutas e verduras como 
por exemplo, abacate, acelga, brócolis, abacaxi, cheiro verde, chuchu, couve flor, 
goiaba, pera; alguns feijões como ervilha e lentilha; cereais integrais como flocos de 
aveia, milho e farinha de aveia; e farinha de linhaça. De modo a respeitar as 
necessidades nutricionais dos alunos, baseando-se na sazonalidade, diversificação, e 
promoção de uma alimentação mais saudável.

Os cardápios devem ser adaptados para atender as necessidades alimentares 
especiais que venham a ocorrer ao longo do ano letivo, tais como, doença celíaca, 
diabetes, anemias, alergias e intolerâncias alimentares. Por isso deve ser necessário 
uma adaptação mínima que atenda a necessidade especial alimentar do aluno, como a
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inclusão de polvilho doce que é um alimento sem glúten, para atender o aluno que tem 
doença celíaca; achocolatado com menor quantidade de açúcar com 50% de cacau, 
aveia, farinha de linhaça, frutas cítricas e vegetais verdes escuros para alunos que 
tenham Diabetes; carnes vermelhas e fígado para alunos que tenham Anemia; e leite 
sem lactose para alunos com intolerância a lactose.

Os cardápios devem ofertar em unidades escolares de período parcial no mínimo 
280 gramas por estudantes, por semana de frutas in natura, legumes e verduras, ou 
seja, frutas in natura 2 dias por semana e hortaliças 3 dias por semana. Em unidades 
escolares de período integral ofertar 520 gramas por estudante, por semana de frutas in 
natura, legumes e verduras, ou seja, frutas in natura 4 dias por semana e hortaliças 5 
dias por semana.

É obrigatória a inclusão de alimentos fontes de ferro heme no mínimo 4 dias por 
semana nos cardápios. Os alimentos fonte de ferro heme são carnes vermelhas, frango, 
peixe, no qual estão inclusos na lista de gêneros alimentícios. No caso de alimentos 
fonte de ferro não heme, estes devem ser acompanhados de facilitadores de sua 
absorção, como alimentos fontes de vitamina C (laranja, goiaba, tangerina, etc.).
É obrigatória também a inclusão de alimentos fontes de vitamina A pelo menos 3 dias 
por semana nos cardápios escolares, por isso incluímos o fígado, ovo, manteiga, leite e 
iogurte natural que são alimentos ricos em vitamina A.

Por fim, recomenda-se que os cardápios do PNAE ofereçam diferentes alimentos 
por semana de acordo com o número de refeições ofertadas:

- Mínimo de 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, 
para cardápios que forneçam 1 refeição/dia;

- Mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, 
para cardápios que forneçam 2.refeições/dia;
- Mínimo de 23 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para 
cardápios que forneçam 3 ou mais refeições/dia.

De acordo com o exposto até aqui, vimos a importância de planejar e elaborar 
uma lista de gêneros alimentares para a licitação 2021 baseado nas exigências desta 
nova resolução que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar dos alunos da 
educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, formulada
em maio de 2020.
f? i

Aquidauana-MS , 27 de outubro de 2020.

2 0 s ^
Lorena Fernandes Castilho 

Nutricionista -  CRN 3 42.965/P
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Aquidauana/MS, 27 de outubro de 2020.

Informamos que, de acordo com os dados do Censo Escolar de 
2020, foram matriculados 5.303 alunos na Rede Municipal de Educação do Município de 
Aquidauana/MS, sendo que para o ano de 2021, fazemos uma previsão de aumento de 
5%, tendo assim, um número previsto em torno de 5.568 alunos. Temos também 80 
alunos que participam do Projeto AABB Comunidade.

Lady Mercedes S. Sousa 
Coordenadora do Censo Escolar

Rua Luiz da Costa Gomes,700-Vila Cidade Nova 
Tel.: 3241-2292 -  Aquidauana-MS-CEP 79,200-000
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CHAMADA PÚBLICA -  AGRICULTURA FAMILIAR 

GENEROS ALIMENTÍCIOS -  QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO
INDÍGENA

ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL

TOTAL

1. ABACAXI -  tipo pérola, com 70% de 
maturação, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, maduro, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalado em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.500 2.000 2.000 5.500

2. ABÓBORA -  Cabotiã, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg

)q.O* .c f  •

1.000 2.000 2.000 5.000



3. ABOBRINHA -  menina, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

4. ACEROLA -  de Ia qualidade, in natura, com 
70% de maturação, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto. 
Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

5. AGRIÃO - de Ia qualidade, in natura, com 
70% de maturação, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, livre de folhas 
externas danificadas, sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. Não serão

Maço 1.000 2.000 2.000 5.000



permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência.

6. ALFACE -  Tipo lisa ou crespa, em pé, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvida, tenra, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Pé 1.000 2.000 2.000 5.000

7. BANANA — tipo nanica, com 70% de 
maturação, de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, sem 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 2.000 2.000 3.000 7.000

8. BATATA -  doce, roxa, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000



9. BATATA -  inglesa, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 2.000 2.500 2.500 7.000

10. BETERRABA -  especial, tipo A, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, sem manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.500 2.000 2.000 5.500

11. CAJU -  com 70% de maturação, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

12. CEBOLA -  de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000



para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

13. CENOURA -  de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, sem defeitos graves como 
podridão, amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

14. CHEIRO VERDE -  contendo salsinha e 
cebolinha. Aparência fresca e sã, colhidas ao 
atingir o grau máximo de evolução, completo 
e perfeito estado de desenvolvimento, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, sem defeitos 
graves como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Maço 500 500 1.000 2.000

15. COLORÍFICO -  alimentício, produto obtido 
do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de 
sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem 
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e

Kg 200 200 200 600



o do produto, a data de fabricação e a data ou 
prazo de validade. Embalagem em polietileno 
transparente, com peso líquido de 500 gramas.

16. COUVE MANTEIGA -  folha, em maço, de 
Ia qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, bem desenvolvida, aparência fresca 
e sã, colhidas ao atingir o grau máximo de 
evolução, completo e perfeito estado de 
desenvolvimento, livre de folhas danificadas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças.

Maço 1.000 2.000 2.000 5.000

17. FARINHA DE MANDIOCA -  grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. Branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. 0  produto deverá estar isento de 
matéria terrosa e parasitos. Não pode estar 
úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem 
íntegra de 1 kg, contendo no mínimo de 
informações fundamentais como, data de 
fabricação, endereço do fabricante, prazo de 
validade, ingredientes, informações 
nutricionais.

Kg 600 600 600 1.800

18. FARINHA DE BOCAIUVA -  grupo seca, 
subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido da polpa 
do fruto maduro, através dos processos de 
desidratar, secar, triturar, peneirar. Cor 
amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitos e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. Não pode estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Embalada a vácuo ou em sacos 
plásticos transparentes imediatamente após sua

Kg 600 600 600 1.800



fabricação para evitar a absorção de umidade. 
Embalagem de lkg, conservada fora da 
refrigeração em até 3 meses, contendo no 
mínimo de informações fundamentais como, 
data de fabricação, endereço do fabricante, 
prazo de validade, ingredientes, informações 
nutricionais.

19. FEIJÃO DE CORDA -  de Ia qualidade, grãos 
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade. Embalagem em 
polietileno transparente, com peso líquido de 1 
kg-

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

20. GELÉIA DE FRUTAS -  sabores variados, 
sem conservantes, sem açúcar, sem adoçantes, 
sem aromatizantes e corantes artificiais, 
produzido com polpa de fruta natural, limpa, 
sem sujidades, livre de matéria terrosa, corpos 
estranhos, em embalagem de vidro ou plástico, 
atóxica, de 400g, devendo constar data de 
fabricação e prazo de validade. Sabores: uva, 
morango, banana. Validade mínima de 6 meses 
da entrega.

Unidade 200 400 300 900

21. IOGURTE -  integral com polpa de fruta, 
sabores variados. Produto obtido a partir do 
leite de vaca. Produto pasteurizado, com sabor 
e pedaços de fruta. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
a data de fabricação e o prazo de validade e 
ingredientes. Embalagem atóxica, intacto e 
impermeável com peso líquido de 2 litros.

Unidade 500 1.000 1.500 3.000



22. IOGURTE -  natural e integral. Produto 
obtido a partir do leite de vaca. Produto 
pasteurizado, sem adição de açúcar e 
conservantes. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto, 
o número do lote, a data de fabricação e a data 
ou prazo de validade e ingredientes. 
Embalagem atóxica, intacto e impermeável 
com peso líquido de 2 litros.

Unidade 500 1.000 1.500 3.000

23. LARANJA -  de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de suj idades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

24. LEITE DE VACA -  pasteurizado, tipo C, 
acondicionado em saco plástico atóxico de 1 
litro, devendo constar data de fabricação, 
número do lote, valores nutricionais e data de 
validade de no mínimo 3 dias a partir da data 
de entrega.

Litro 3.000 7.000 10.000

25. LIMÃO -  rosa, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 1.000 1.000 3.000



26. MAMÃO -  tipo formosa, sem danificações 
físicas, com 70% de maturação, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
madura, sem defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, descolorado, 
queimado de sol, manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças.

Kg 1.000 1.000 3.000 5.000

27. MANDIOCA -  tipo branca/amarela, 
descascada, cortada em cubos, de Ia qualidade, 
in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, manchas, 
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. 
Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.100 2.000 1.900 5.000

28. M ANGA-de Ia qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

29. MANTEIGA -  elaborada a partir de creme de 
leite pasteurizado, de primeira qualidade, com 
sal, 0% de gordura trans. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor característicos e 
deverão estar isentos de ranço e de bolores.

Unidade 500 1.000 1.000 2.500



Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ do 
fabricante, o número do lote, a data de 
fabricação e a data ou prazo de validade, tabela 
nutricional e ingredientes. Acondicionada em 
embalagem transparente e lacrada com peso 
líquido de 500 gramas.

30. MEL -  sachê de mel puro de abelha 
acondicionado em sache de 10 gramas. Deverá 
constar prazo de validade, data de fabricação, 
número do lote e inspeção sanitária municipal.

Unidade

gP

5.000 10.000 5.000 20.000

31. MELANCIA -  de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 2.000 3.000 3.000 8.000

32. MELÃO -  caipira, de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 3.000 6.000

33. MILHO -  espiga, frescos, de ótima qualidade, 
macio, de coloração amarela uniforme, aroma, 
cor e sabor típico da espécie, em perfeito 
estado de desenvolvimento. Não serão

Kg

/V

1.000 1.000 2.000 4.000



permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações.

34. OVO -  de galinha, classe A branco ou de cor, 
casca limpa, íntegra, sem manchas ou 
deformações. Rotulagem contendo, no 
mínimo, o nome do fabricante e o do produto e 
o prazo de validade. Embalagem de polietileno 
ou papelão com 12 unidades.

Dúzia 500 1.000 1.500 3.000

35. PÃO ARTESANAL -  tipo caseiro, 
tradicional, de massa preparada com farinha de 
trigo, fermento biológico, sal e água, O pão 
deverá ser fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do 
fabricante e o do produto, a data de fabricação 
e a data ou prazo de validade e ingredientes. 
Embalagem de polietileno, transparente e 
atóxica com peso líquido de 500 gramas. A 
informação “contem glúten” deverá aparecer 
na embalagem.

Unidade 1.000 1.000 1.000 3.000

36. POLPA DE FRUTA -  Produto obtido a partir 
de frutas maduras e sadias, por meio de 
processo tecnológico adequado. Produto 
congelado, não fermentado, não adoçado e sem 
conservantes. Ausente de substâncias 
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo, 
registro do produto no MAPA, o nome do 
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do 
fabricante, a data de fabricação e o prazo de 
validade, tabela nutricional e ingredientes. 
Embalagem em polipropileno de baixa 
densidade, atóxico, com peso líquido de 1 kg.

Kg 1.000 1.000 2.000 4.000



37. QUEIJO -  fresco, fabricado com leite 
pasteurizado com teor de gordura na faixa de 
3,2 a 3,4 %, cloreto de cálcio solução a 4%, 
coalho líquido na dosagem de 25 a 30 ml para 
cada 100 ml de leite. Salga em salmoura. 
Deverá ser manipulado em condições 
higiênico sanitárias satisfatórias. Isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e perfurações. Embalagem 
íntegra, de 1 kg, devendo constar data de 
fabricação e data e validade de 1 mês a partir 
da data de entrega. Apresentar certificação da 
Vigilância Sanitária Municipal.

Kg 500 500 1.000 2.000

38. REPOLHO -  de Ia qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, 
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de 
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado 
para consumo, madura, sem defeitos graves 
como podridão, amassado, murcho, 
deformado, descolorado, queimado de sol, 
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou 
doenças. Embalada em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000

39. TOMATE -  tipo salada, de Ia qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante. Deverá estar em 
perfeito estado para consumo, madura, sem 
defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalada em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.

Kg 1.000 2.000 2.000

/

5.000

40. TANGERINA -  tipo “poncã”, de Ia 
qualidade, in natura, tamanho e coloração

Kg 1.000 2.000 2.000 5.000



uniforme, bem desenvolvido, tenro, livre de 
folhas externas danificadas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. 
Deverá estar em perfeito estado para consumo, 
sem defeitos graves como podridão, amassado, 
murcho, deformado, descolorado, queimado 
de sol, manchas, rachaduras, injúrias por 
pragas ou doenças. Embalado em sacos de 
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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