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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES-PA 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

 
 
O MUNICÍPIO DE BREVES, estado do Pará, através do Departamento de Compras e Licitações, localizada na 
Praça 03 de Outubro, nº 01, térreo do prédio da Prefeitura Municipal de Breves, município de Breves/PA, 
atendendo a Lei nº. 11.947/2009, Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, (atualizada pela 
Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 fica aberta a chamada 
pública a partir do dia 31/01/2018, às 09h00min, na sala do Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural. 
 
1. OBJETIVO 
 

Aquisição dos gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura Familiar para atender os alunos da Rede 
Municipal de Breves. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Conforme a lei nº 11.947 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e que determina no art. 14 da referida 
lei que 30% do recurso deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou Organizações, com dispensa de processo licitatório, utilizando 
par a compra a chamada pública. O atendimento será para os alunos matriculados no programa de Educação 
infantil (creche e pré-escola), fundamental, Educação de Jovens Adultos-EJA e Atendimento Educacional 
Especializados-AEE. 
 
3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
 

3.1 Grupos Formais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em 
Cooperativas e Associações deverão entregar à Comissão Julgadora os documentos relacionados abaixo para 
serem avaliados e aprovados: 

 
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP jurídica) para associações e cooperativas, emitido 
nos últimos 30 dias;  
- CNPJ;  
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS;  
- Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
- Projeto de venda constando o CPF, o nº da DAP física e a assinatura de todos os agricultores 
participantes;  
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados 
relacionados no projeto de venda;  
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- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 
- Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 
- Cópia do documento do Sistema de Inspeção Municipal Secretaria Municipal de Agricultura; 
- Cópia do Laudo da Vigilância Sanitária.  

 
3.2 Grupos Informais da Agricultura Familiar deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação os 
documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados: 

 
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) de cada agricultor familiar participante, 
emitido nos últimos 30 dias;  
- CPF;  
- Projeto de venda constando o CPF, o nº da DAP física e a assinatura de todos os agricultores 
participantes;  
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 
familiares relacionados no projeto de venda;  
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
- Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
- Cópia do documento do Sistema de Inspeção Municipal Secretaria Municipal de Agricultura; 
- Cópia do Laudo da Vigilância Sanitária.  

 
3.3 Fornecedor Individual da Agricultura Familiar deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação os 
documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados: 

 
- Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) do agricultor familiar participante, emitido 
nos últimos 30 dias;  
- CPF;  
- Projeto de venda com a assinatura do agricultor participante;  
- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 
relacionada no projeto de venda;  
- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
- Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
- Cópia do documento do Sistema de Inspeção Municipal Secretaria Municipal de Agricultura; 
- Cópia do Laudo da Vigilância Sanitária.  

4. DO OBJETO: 
 

4.1 Especificações dos alimentos 
 

A determinação das especificações deve ser conforme o Padrão de identidade e qualidade dos Alimentos 
– PIQ e o pedido dos alimentos perecíveis dos programas CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, MAS 
EDUCAÇÃO, EJA E AEE no respectivo anexo deste Edital. 

 
4.2 Amostra 

 
Será exigido do agricultor provisoriamente que apresente 2 (duas) amostras de cada item para análise dos 

produtos conforme as especificações do padrão de Identidade e Qualidade dos Alimentos – PIQ e 
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consequentemente será emitido um parecer técnico conclusivo sobre as amostras, no qual esse parecer será 
realizado pelo Conselho de Alimentação Escolar junto com as nutricionistas e alunados. 

 
A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos 

prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, 
tais como da de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, 
código do produto e modelo. 

 
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados, pela equipe técnica responsável pela análise, submetidos aos testes necessários. 
 
Será considerada aprovada a amostra que atender ao Padrão de Identidade e qualidade dos Alimentos – 

PIQ. 
 
No dia de 21/02/2018, na DAE, no horário das 8h00min às 12h00min, será feita a análise das amostras; 
 
O resultado do julgamento da análise das amostras será publicado no dia 23/02/2018. 

 
4.3 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos 

 
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos está especificada no ANEXO II deste edital. 

 
4.4 Preço 

 
4.4.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes.  
 
4.4.2 Serão utilizados para composição do preço de referência: 
 

- Os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 
 
- Média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados varejistas, priorizando a 
feira do produtor da agricultura familiar; 

 
5. LOCAIS DAS ENTREGAS DOS ALIMENTOS 
 

Para o Agricultor deverá entregar a mercadoria conforme o cronograma da diretoria de assistente ao 
estudante – DAE, sendo que o transporte ficará sob a responsabilidade da DAE para os programas 
(FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, EJA, MAS EDUCAÇÃO), porém a entrega da CRECHE e AEE será de 
responsabilidade do Agricultor. 
 
6. PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 

O prazo da entrega dos produtos perecíveis será conforme o cronograma emitido pela diretoria de 
assistência ao Estudante – DAE. 

 
A entrega será realizada nas escolas da rede municipal, conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 

Estudante, no horário das 07h00min às 17h00min, no qual a diretoria de assistência ao Estudante se 
compromete de buscar a mercadoria na PA-159, porém para as entregas das CRECHES E AEE ficará sob 
responsabilidade do agricultor, uma vez que a entrega é semanal. 
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O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo gelo em lâmina 
com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas características físico-químicas sendo 
acondicionado em embalagem conforme o PIQ para cada produto, sendo que cada agricultor deverá possuir 
suas próprias caixas térmicas. 
 
7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
 

Para o acompanhamento da execução da aquisição da alimentação escolar será efetuado a conferência dos 
produtos solicitados da seguinte forma: 

 
Para produtos perecíveis será emitido um cronograma de entrega por escola/produto/programa/dia pela 

nutrição, no qual o agricultor fará a sua entrega e após deverá levar as notas de entrega assinada pelo 
responsável da escola para a diretoria da DAE para que se faça a somatória de entrega e oficialize as 
documentações e encaminhe ao setor do controle interno, após a conferência será emitido o empenho no qual 
será entregue pela Diretoria de Assistência ao Estudante – DAE e só assim o agricultor poderá emitir sua nota 
fiscal para pagamento. Todo o processo só será válido com a assinatura da diretoria da DAE e com o atesto do 
controle interno da prefeitura. 

 
No ato de entrega s mercadoria nas escolas será recebido pelas agentes de alimentação escolar podendo 

recusar a mercadoria caso esteja impróprio para o consumo. O agricultor poderá, neste caso, solicitar a uma 
nutricionista para o consumo para reavaliar a troca da mercadoria enviada a escola e, caso a mesma ateste 
que está impróprio para o consumo, o agricultor deverá trocar de imediato o alimento, sem ônus a secretaria 
de educação. 
 

Diretora da DAE: MANOEL MACHADO;  
Responsável pelo Controle Interno: CLEI QUEIROZ MIRANDA.   
 

8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

8.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada 
Pública. 
 
8.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 
alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
 
8.3 A Comissão Julgadora classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores. 
 
8.4 Priorizando as Propostas dos grupos municipais, em não se obtendo as quantidades necessárias, estas 
poderão ser complementadas com propostas dos grupos da região, do território rural, do estado e do país, 
nesta ordem de prioridade, conforme resolução Nº 38/2009 do FNDE.  
 
8.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Comissão Julgadora.  

 
9. RESULTADO 
 

A Comissão Julgadora divulgará o resultado no dia 23 de fevereiro de 2018. 
 
10. CONTRATAÇÃO 
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10.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda 
de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no item 3.5. 
 
10.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o 
valor máximo por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano. 
 
10.3 Contrato 

 
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre o 

Município e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no 
Anexo III. 

 
11. PAGAMENTO DAS FATURAS: 
 

Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor familiar 
rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo 
Município em até trinta dias após a entrega. 

 
O pagamento será feito através transferência bancaria e com apresentação de documento fiscal 

correspondente ao fornecimento efetuado. 
 
12. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 
 

12.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e 
regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de 
declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

 
12.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de 

identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela 
Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho da Merenda Escolar; 

 
12.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada 

pública pelo período de até 06 (seis) meses da data de assinatura do contrato que ocorrerá em até cinco dias 
do resultado apurado deste Edital de chamada pública;  

 
12.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma 

de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação ou da Divisão de Assistência ao Agricultor – DAE.  
 

13. FATOS SUPERVENIENTES 
 

13.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, 
que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da 
Comissão Julgadora, poderá haver: 

 
a) Adiamento do processo; 

 
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 
14. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
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Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto desta 

Chamada Pública a Comissão Julgadora considerará, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizada. 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Todos os agricultores aprovados serão acompanhados pela Vigilância Sanitária e Deverão possuir o Sistema 
de inspeção Municipal, além do acompanhamento das nutricionistas responsável pelo PNAE.  Segue em anexo 
o Manual da Aquisição dos produtos da Agricultura Familiar. 

 
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, 

irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos. 
Fazem parte deste Edital de Chamada Pública: 

 
 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO III – PADRÃO DE QUALIDADE E IDENTIDADE - PIQ 
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO; 

 
 
Breves/PA, 31 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 

 
Gisele Silva Valente 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

                 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada pública nº 002/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do representante legal  
 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

9.Banco   10.Nº da Agência  11.Nº da Conta Corrente 
 

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER) 
 

3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município  5.CEP 
 

6. Nome da Entidade Articuladora  7.CPF (NÃO PREENCHER) 8.DDD/Fone 
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C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta Corrente 

     

     

     

     

     

 
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

 
1. Nome da Entidade  
MUNICIPIO DE BREVES / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
2. CNPJ  
06.086.911/0001-60 

 
3.Município 
BREVES 

 
4. Endereço: Avenida Rio Branco Nº 245 
 

 
5. DDD/Fone 
(91)3783-1211 

 
6. Nome do representante e e-mail 
Carlos Élvio– Séc. Mun. de Educação 

 
7.CPF 

------------------- 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
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      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

Total do projeto 

 
 
 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço/Unidade  5.Valor Total por Produto 
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    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 
 
 
 
 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 
 
 
 
 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

 
Local e Data: 

 
________________________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

 

 
 
Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – SEMED – AGRICULTURA FAMILIAR 2018 

 

1 – OBJETO 

 
A Prefeitura Municipal, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, lavra o 

presente Termo de Referência com o objetivo de realizar aquisição de gêneros alimentícios (Perecíveis), a fim 
de suprir as necessidades de alimentação escolar de alunos da Rede Pública Municipal de Breves, referente aos 
Programas CRECHE, PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE. 

Por meio do programa de Alimentação Escolar do Município de Breves a SEMED atende atualmente 
aproximadamente 261 Escolas da Zona Rural com 20283 alunos distribuídos em (pré escola 2526, fundamental 
– 14560 e EJA – 800) e escolas da Zona Urbana 30 escolas com 14568 alunos distribuídos em (pré escola – 
2456, fundamental – 14.568, cheche – 1127, AEE – 79 e ensino de jovens e adultos – EJA -1620, Mais Educação 
- 2597). 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
Com o objetivo de atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, que tem sua fundamentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei 

Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, na medida 

provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nº 23, de 24 de abril de 

2006 e nº 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 

17 de julho de 2013, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educandos, garantindo-lhes alimentação 

saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 

2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar gratuita, 

para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante 

sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 

rendimento escolar, bem como condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em 

vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias 

através de cardápio diversificado e regionalizado, mantendo as tradições alimentares e os valores presentes na 

população local. Nesse sentido a incorporação de alimentos como o açaí, cupuaçu, taperebá entre outros no 

cardápio da merenda escolar, poderá representar avanços na produção da agricultura familiar, bem como na 

construção de novos paradigmas de consumo. 

Este Termo de Referência tem como finalidade justamente a aquisição desse tipo de alimentação oriundos 

da Agricultura Familiar para atender o que dispõe a Lei 11.947 de 16 de junho de 2009, que determina que no 

mínimo 30% do valor repassado pelo FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser 

utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações.  Será realizado através de Chamada Pública, dispensando-se neste caso, o 

procedimento licitatório. 
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3 – ESPECIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 
Para determinação das especificações segue em anexo o Padrão de Identidade e Qualidade dos Alimentos – 

PIQ e o pedido dos alimentos perecíveis e não perecíveis conforme o cardápio. 
 

TABELA I -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - TOTAL P.A 2.055 

TABELA II -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - EJA 

TABELA III -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - CRECHE 

TABELA IV -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - FUNDAMENTAL 

TABELA V -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - PRÉ ESCOLA 

TABELA VI -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - MAS EDUCAÇÃO 

TABELA VII -AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - AEE 

COTAÇAÕ DE VALORES 

Planilhas de Solicitação dos Gêneros Alimentícios Perecíveis 

PIQ – Agricultura Familiar 

4 – DAS AMOSTRAS DOS ALIMENTOS 

 
4.1. Será exigido do participante que apresente 2 amostras de cada item para a análise dos produtos 

conforme as especificações do Padrão de Identidade e Qualidade dos Alimentos-PIQ e consequentemente 

será emitido um parecer técnico conclusivo sobre as amostras, no qual esse parecer será realizado pelas 

Nutricionista da DAE e com o apoio do Conselho de Alimentação Escolar junto com alunados, a data de 

entrega e o local das amostras será indicado no edital. 

 

4.1.1. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do participante. 

 

4.1.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados, pela equipe técnica responsável pela análise, submetidos aos testes 

necessários. 

 
4.1.3. Será considerada aprovada a amostra que atender ao Padrão de Identidade e Qualidade dos 
Alimentos – PIQ. 
 

5 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
5.1 - Como rege a Lei n°. 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios de 
consumo na merenda escolar não têm natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimento 
licitatório anualmente. 
 

 6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
 

Após o fornecedor receber a Nota de Empenho emitida pela Prefeitura(artigos 60 e 61 da Lei Federal 
4.320/64), será emitido um cronograma de entrega por escola/ produto/programa/dia pela nutrição, no qual o 
fornecedor fará a sua entrega e após deverá levar as notas de entrega assinada pelo responsável da escola, 
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para a diretora da DAE para que a mesma faça a conferição de sua entrega e providencie o atesto afim de ser 
encaminhada ao setor de controle interno, com a finalidade de ser efetivada a liquidação da despesa, com o 
consequente pagamento, após autorização do ordenador da despesa, conforme preconiza o artigo 63 e 64 da 
referida Lei, obedecendo assim a legislação vigente. 

 
Nota: No ato da entrega das mercadorias nas escolas, os agentes de alimentação escolar, poderão recusar 

as mesmas, caso estejam impróprias para o consumo. O fornecedor poderá solicitar uma nutricionista para 
reavaliar a troca da mercadoria enviada à escola e caso a mesma ateste que esteja impróprio para o consumo o 
mesmo deverá trocar de imediato o alimento, sem ônus à Secretaria de Educação. 
 

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, 
nos termos dos art. 58, inciso III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; será designado um servidor(a), juntamente 
com a titular do departamento de Almoxarifado e Patrimônio para o acompanhamento da execução da 
aquisição da alimentação escolar. De acordo com o Art. 15, § 8º da referida Lei, o recebimento de material de 
valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. 
 

Comentário: 
 
No que tange à compra de materiais, o limite estabelecido no art. 23 para a modalidade convite é de R$ 80 

mil. Sobre o recebimento do objeto da licitação, ver arts. 73 e 74. 
 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR 

 
O valor total estimado por esta Secretária Municipal para a aquisição de alimentos está estipulado em: R$ 

1.584.822,64. 
 

8 – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO TERMO CONTRATADO 
 

8.1 - O prazo de entrega dos alimentos é de três dias, contados a partir do recebimento do empenho e de 
acordo com a necessidade. Entregas posteriores será conforme solicitação mensal emitida pelo DAE. 
  
8.2 - Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 
alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, 
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero 
descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber. 
 
8.3 - Para o fornecedor licitante dos produtos perecíveis deverá entregar a mercadoria nas escolas (urbana 
e rural) conforme o cronograma da diretoria de assistente ao estudante - DAE. Já para os fornecedores dos 
produtos não perecíveis deverá entregar no deposito da diretoria conforme o pedido mensal determinado 
pela mesma. 
 
8.4 - O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo gelo em 
lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas características físico-
químicas sendo acondicionado em embalagem conforme o PIQ para cada produto. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1 - Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas neste Termo de 

Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela SEMED, responsabilizando-se 

inteiramente pela entrega inadequada. 

 

9.2 - Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino do Município de Breves ou no deposito 

Central que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no ato do recebimento e informarão à SEMED 

eventuais inconsistências. 

 

9.3 - As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de 

total responsabilidade da proponente. 

 

9.4 - Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos fechados, devendo ser 

previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou 

biológica aos alimentos. 

 

9.5. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando 

necessário, não sendo permitido o transporte de hortifruts em caixas de madeira ou papelão. 

 

9.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome do fornecedor, uniformizados, 

conforme boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no 

local de entrega. 

 

9.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a 

contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a 

notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

 
9.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no edital e no contrato; 
 
10.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações 
da contratante; 
 
10.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora licitados; 
 
10.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
prestação dos serviços. 
 
10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência. 
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11 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
11.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 
 
11.2 A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e pagamento 
com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e apresentar 
soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto deste termo de referência. 
 

12 – FONTE DE RECURSOS: 
 
A Secretaria Municipal de Educação arcará com a despesa decorrente do objeto de aquisição dos gêneros 

alimentícios com recursos provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do FUNDEB. 
 
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 

SEMED 

TABELA 
UNIDADE 

ORÇAMETÁRIA 
PROJETO ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE ORÇAMENTO 

I 2001 12 306 0045 2.055 3.3.90.30.00 010000/013100 R$ 1.584.822,64 

TOTAL R$ 1.584.822,64 

 
 
Breves-PA, 25 de janeiro de 2018. 
 

 

___________________________________ 

Jeruza Lopes Balieiro 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Coordenadora – Termo de Referência - PMB 

 

 

 

De Acordo. 

 

Aprovo e encaminho à responsabilidade da Comissão de Licitação, o Termo de Referência, referente a 
Agricultura Familiar 2018 que solicita aquisição da Alimentação Escolar para atender os alunos da Rede Pública 
Municipal de Breves.   

 

 

______________________________________________ 

Carlos Élvio das Neves Paes 

Secretário Municipal de Educação 

Port.: 007/2018 Breves-Pá 
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ANEXO III 

 

TABELA I - AGRICULTURA FAMILIAR 2018 - ALIMENTOS PERECÍVEIS - TOTAL P.A 2.055 

ITEM DISCRIMINAÇÃO EMBALAGEM VALIDADE UNID QUANT/ANO  
VALOR 
MÉDIO  

TOTAL  

1 
Alface crespa- 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária KG 763 R$ 3,67 R$ 2.800,21 

2 
Banana prata 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente 

KG 8420 R$ 6,33 R$ 53.298,60 

3 
Caruru (Agricultura 
familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 5534 R$ 3,00 R$ 16.602,00 

4 
Cebolinha 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 2868 R$ 4,00 R$ 11.472,00 

5 
Cheiro verde 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 18247 R$ 4,00 R$ 72.988,00 

6 
Chicória (Agricultura 
familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 4599 R$ 4,00 R$ 18.396,00 

7 
Couve (Agricultura 
familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 5971 R$ 3,67 R$ 21.913,57 

8 
Farinha de mandioca 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 20 
dias, de 
fabricação. 

KG 12200 R$ 7,00 R$ 85.400,00 
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9 
Farinha de Tapioca 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 20 
dias, de 
fabricação. 

KG 6822 
R$ 

22,67 
R$ 154.654,74 

10 
Feijão verde 
(agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária mç 3638 R$ 3,17 R$ 11.532,46 

11 
Frango (inteiro)- 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 2 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Abate diário ou 
congelado com 
no mínimo de 
180 dias de 
prazo de 
validade. 

KG 1875 
R$ 

10,67 
R$ 20.006,25 

12 
Hortelã (agricultura 
familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 80 R$ 3,00 R$ 240,00 

13 
Jambúm - agricultura 
familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária mç 850 R$ 3,00 R$ 2.550,00 

14 
Jerimum - agricultura 
familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente 

kg 4345 R$ 4,00 R$ 17.380,00 

15 
Laranja agricultura 
familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

 Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente. 

und 206846 R$ 0,50 R$ 103.423,00 

16 
Limão regional- 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

 Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente. 

kg 896 R$ 7,67 R$ 6.872,32 

17 
Macaxeira 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária KG 5986 R$ 3,50 R$ 20.951,00 
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18 
Maxixe- agricultura 
familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente. 

kg 863 R$ 5,83 R$ 5.031,29 

19 
Ovos de galinha- 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

 Inferior a 30 
dias, em 
temperatura 
ambiente. 

und 1175415 R$ 0,63 R$ 740.511,45 

20 
Pão de caseiro 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Fabricação 
diária 

KG 2450 R$ 8,33 R$ 20.408,50 

21 
Pimentinha verde 
para tempero 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente. 

KG 1802 R$ 9,17 R$ 16.524,34 

22 
Polpa de cupuaçu 
(Agricultura familiar)  

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg e 100g, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 180 
dias/ com no 
máximo 30 
dias de 
fabricação no 
ato da entrega. 

KG 3941 
R$ 

15,00 
R$ 59.115,00 

23 
Polpa de taperebá 
(Agricultura familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg e 100g, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 180 
dias/ com no 
máximo 30 
dias de 
fabricação no 
ato da entrega. 

KG 5079 
R$ 

10,33 
R$ 52.466,07 

24 
Salsa- agricultura 
familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Colheita diária MÇ 4392 R$ 3,67 R$ 16.118,64 

25 
Tangerina 
(Agricultura Familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente, e entregue de 
modo a garantir suas 
características físicas e 
sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente 

UND 8706 R$ 0,67 R$ 5.833,02 

26 
Tomate cereja 
agricultura familiar 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 05 
dias, em 
temperatura 
ambiente 

KG 6646 R$ 6,33 R$ 42.069,18 



 

 

 

 

 

  

  

 PODER EXECUTIVO  

      

Praça 03 de outubro, n° 01 – Centro – Breves – Marajó – Pará 

 

19 

 

27 
Polpa de caju 
(Agricultura Familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 180 
dias/ com no 
máximo 30 
dias de 
fabricação no 
ato da entrega. 

KG 300 R$ 9,33 R$ 2.799,00 

28 
Polpa de Manga 
(Agricultura Familiar) 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg e 100g, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 180 
dias/ com no 
máximo 30 
dias de 
fabricação no 
ato da entrega. 

KG 300 R$ 8,00 R$ 2.400,00 

29 Feijão Caupi 

Embalagem plástica atóxica, 
resistente de 1 kg, E 
entregue de modo a 
garantir suas características 
físicas e sanidade. 

Inferior a 180 
dias/ com no 
máximo 30 
dias de 
fabricação no 
ato da entrega. 

KG 200 R$ 5,33 R$ 1.066,00 

TOTAL  R$ 1.584.822,64 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 
COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRÃO DE QUALIDADE E IDENTIDADE - PIQ 
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PÃO CASEIRO 
 
1 – Caracterização: 
 
Pão é o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de 
trigo enriquecida com sais minerais e vitaminas, fermento biológico, água e sal, podendo conter outras 
substâncias alimentícias aprovadas na legislação. 
 
2 – Características Gerais: 
 
O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasita e em 
perfeito estado de conservação. O pão não deverá ser queimado ou malcozido. Deverá ter peso igual ou 
superior a 50 g (assado). Não deverá ser empregado na sua fabricação material corante.  
 
3 – Características Organoléticas: 
 
Aspecto: massa cozida: O pão deve apresentar duas crostas, um interior e outra mais consistente, bem 
aderente ao miolo. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser 
comprimido e não deve apresentar grumos duros pontos negros, pardos ou avermelhados. 
Cor: A parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda. 
Cheiro: Próprio. 
Sabor: Próprio. 
 
4 – Análises Mínimas: 
 
Sujidades, larvas e parasitos....................................................................................ausência (crítico) 
Fragmentos de insetos..............................................................................ausência (tolerável) 
 
Aspecto: 
Formato e volume característico do tipo de pão.......................................presença (tolerável) 
Queimaduras nas superfícies........................................................................ausência (Crítico) 
Miolo leve e com porosidade uniformemente distribuída.........................presença (tolerável) 
Miolo com coloração uniforme branca ou amarelo-claro.........................presença (tolerável) 
Miolo elástico, quando comprimido, ou cortado com faca serrilhada, retornando facilmente ao formato 
original........................................................................................presença (crítico) 
Miolo aderente à lâmina da faca quando cortado..........................................ausência (crítico) 
Miolo com porções mal-cozidas, grumos, pontos negros, pardos ou 
avermelhados.................................................................................................ausência (crítico) 
Miolo com tonalidade verde-esmaecido ou cinza.........................................ausência (crítico) 
Miolo com odor alcoólico.............................................................................ausência (crítico) 
 
Cor: 
Superfícies mais expostas ao calor com tonalidades regulares pardas e amarelo 
pardacento..................................................................................................presença (tolerável) 
Superfícies menos expostas ao calor com tonalidades regulares amarelo 
dourado......................................................................................................presença (tolerável) 
 
Odor: 
Odor de fumaça, carvão, óleo ou qualquer odor estranho.............................ausência (crítico) 
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Sabor: 
Ácido, alcoólico, rançoso, mofado, envelhecido ou sabor acentuado de 
sal...................................................................................................................ausência (crítico) 
 
5 – Análises complementares: 
Brometos e Bromatos....................................................................................ausência (crítico) 
Coliformes fecais...................................................................................máximo 10/g (crítico) 
Bolores e leveduras.........................................................................máximo 5 x 10³/g (crítico) 
 
6 – Referências: 
 
E.B. Bennion: Fabricacion de Pan, Ed. Acribia 
Portaria 01/87 – DINAL/MS 
Resolução 12/78 – CNNPA/MS 
 
7 – OBSERVAÇÕES: 
 
1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do 
local de fabricação do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado 
mensalmente. 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 
Estudante, no horário de 6h e 30 minutos às 8:30 h, sendo de responsabilidade do agricultor. 
3 – O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol, acondicionado em sacos 
plásticos transparentes próprios para a utilização em alimentos. 
 
8 - REFERÊNCIA: 
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
 
 
FRANGO INTEIRO E EM PEDAÇOS (PEITO, COXA E SOBRE COXA E COXA) RESFRIADO (CAIPIRA) 
 
1 – Caracterização: 
 
É a carcaça de ave abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de 08 semanas 
apresentando pele completa e ausência de penas, penugens, perfurações, coágulo, ossos quebrados, partes 
faltosas, queimadura por resfriamento, bolores e limo na superfície. Deve apresentar coloração normal e 
uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. 
Deve ser armazenado e transportado em temperaturas adequadas ao tipo de produto (temperatura inferior a 
7º C para o produto resfriado). 
 
2 – Análises Mínimas: 
 
Especificações do rótulo de acordo com as normas do edital...................presença (tolerável) 
Peso líquido inferior ao declarado.............................................................ausência (tolerável) 
Características organolépticas antes e após a cocção.....................................próprias (crítico) 
Sujidades, larvas e parasitos..........................................................................ausência (crítico) 
Rancidez........................................................................................................negativa (crítico) 
Gás sulfídrico.................................................................................................negativa (crítico) 
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3 – Análises Complementares: 
 
Salmonella sp, em 25 g..............................................................................ausência (crítico) 
Formol........................................................................................................ausência (crítico) 
 
4 – OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do local 
de abate e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária do município e do sistema 
de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 
Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo gelo em lâmina 
com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas características físico-químicas. Vale 
lembrar que as caixas térmicas ficarão de responsabilidade do agricultor, sendo que a  Diretoria de 
Assistência ao Estudante- DAE, apenas irá buscar os produtos na PA-159. 
 
 
OVO DE GALINHA 
 
1 – Caracterização: 
 
É o produto formado no ovário da fêmea de galináceos sadios, e obtidos após a postura. Deve ser proveniente 
de estabelecimento sob inspeção oficial. 
  
2 – Análises Mínimas: 
 
Especificações do rótulo de acordo com as normas do Edital...................presença (tolerável) 
Limpeza e integridade da casca.....................................................................presença (crítico) 
Peso por unidade..................................................................................minimo 50 g (crítico) 
Altura da câmara de ar fixa..................................................................máximo 6mm (crítico) 
Odor estranho quando retirado da casca.......................................................ausência (crítico) 
Gema translúcida, homogênea, firme, consistente, ocupando a parte central do 
ovo................................................................................................................presença (crítico) 
Embrião, sangue e veias...............................................................................ausência (crítico) 
Clara transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com calazas 
intactas.......................................................................................................... 
presença (crítico) 
 
3 – OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do local 
de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a cada 
trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 
Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem de 
caixa de papelão. No qual a DAE  irá se responsabilizar pelo transporte.  
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LEGUMES. 
 

1 – Caracterização: 
 
Legume é o fruto ou a semente de diferentes espécies de plantas, principalmente das leguminosas, utilizados 
como alimentos. 
Devem ser transportados limpos, em sacos plásticos transparentes, e armazenados em ambientes refrigerados 
ou frescos.  
Os legumes próprios para o consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e sãos e 
satisfazer as seguintes condições: 
a) Legume Extra - São legumes de elevada qualidade, bem desenvolvidas, compactas e firmes. Não são 
permitidos defeitos nas hortaliças desta classe. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. 
b) Serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécies; 
c) Estarem livres de enfermidades; 
d) Não estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência; 
e) Não estarem sujos de terra; 
f) Não conterem corpos estranhos de aderentes à superfície externa; 
g) Estarem isentas de unidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
 
2 – Designação: 
 

a) Jerimum 
b) Maxixe 
c) Pepino 
d) Pimentinha verde 

 
3 – Análises Mínimas: 
 
Desenvolvimento fisiológico adequado.............................presença (tolerável) 
Características organolépticas..........................................................próprias (crítico) 
Doenças e lesões microbianas..................................................................ausência (crítico) 
Larvas, sujidades, e parasitos vivos..............................................................ausência (critico) 
Lesões mecânicas que comprometam o produto..........................................ausência (tolerável) 
 
 
4 – OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do local 
de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a cada 
trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 
Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem de 
caixa de papelão. No qual a DAE  irá se responsabilizar pelo transporte. Acondicionadas em saco plástico 
transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de madeiras ou em sacas. 
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6 - REFERÊNCIA: 
 
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
 
 
VERDURAS EXTRA 
 
1- Caracterização: 
 
Verdura é a parte geralmente verde das hortaliças, utilizadas como alimento no seu estado natural.   
 
2 – Designação: 
 

a) Alface 
b) Cariru 
c) Cheiro verde 
d) Couve 
e) Chicória 
f) Jambú 
g) Feijão verde 

 
 

Devem ser transportados limpos, em sacos plásticos transparentes, e em ambientes refrigerados ou frescos.  
As verduras próprias para consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e sãos, e 
satisfazerem as seguintes condições: 
a) Verduras Extra - São verduras de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhes alterem a sua 
conformação e aparência; 
b) Serem frescas, colhidas pela madrugada e abrigadas dos raios solares; 
c) Apresentarem grau de evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e variedade; 
d) Estarem livres de enfermidades e insetos;   
e) Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência; 

Estarem livres das folhas externas sujas de terra e da maior parte possível da terra aderente; 
f) Estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 
 
3 – Análises Mínimas: 
 
Desenvolvimento fisiológico adequado.....................................................presença (tolerável) 
Características organolépticas........................................................................próprias (crítico) 
Doenças e lesões microbianas.......................................................................ausência (crítico) 
Larvas, sujidades, e parasitos vivos..............................................................ausência (critico) 
Lesões mecânicas que comprometam o produto..........................................ausência (tolerável) 
 
3 - OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do local 
de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a cada 
trimestre; 
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2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência ao 
Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem de 
caixa de papelão. No qual a DAE  irá se responsabilizar pelo transporte. acondicionadas em saco plástico 
transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de madeiras ou em sacas. 
 
 
4 – REFERÊNCIA: 
 
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
 
 
POLPA DE FRUTAS 
 
1 – Caracterização: 
 
Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através 
de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do 
fruto.  
O teor mínimo de Sólidos totais será estabelecido para cada polpa de fruta específica.  
O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição 
normal. E deve ser submetido a tratamento térmico de pasteurização. 
 
A diluição mínima recomendada 30 g de polpa para 180 ml de água. 
 
2 – Análises Mínimas: 
 
Sujidades, parasitas e larvas.......................................................................................ausência (critico). 
Rotulagem de acordo com as normas do edital.................................................................................presença 
(critico) 
Características Organoléticas..........................................................................presença (critico) 
Rendimento de acordo com a legislação vigente .......................................................................................presença 
(critico) 
 
3 – DESIGNAÇÃO: 
 

a)   Polpa de cupuaçu 
 

1. DEFINIÇÃO  
 

Polpa ou purê de cupuaçu é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte comestível do 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum), exceto semente, através de processo tecnológico adequado, com 
teor mínimo de sólidos totais.  

   
2.  COMPOSIÇÃO  

 
A polpa de cupuaçu deverá obedecer às características e composição abaixo:  
Cor: branco e branco amarelado  
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Sabor: levemente ácido  
Aroma: próprio  

 

     Mínimo  Máximo  

Sólidos solúveis em o Brix, a 20o C  9,00  -  

PH  2,60  -  

Acidez total expressa em ácido cítrico 
(g/100g)  

1,50  -  

Ácido ascórbico (mg/100mg)  18,00  -  

Açúcares totais naturais do cupuaçú (g/100g)  6,00  -  

Sólidos totais (g/`100g)  12,00  -  

   
3.      A polpa de cupuaçu deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade fixados para polpa de 
fruta.  

 
4.  EMBALAGEM:  

 
4.1 - PRIMÁRIA: Embalagem plástica contendo 1 kg  de peso líquido. 

 
5. OBSERVAÇÕES: 

 
1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção 
sanitária do local de abate e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância 
sanitária do município e do sistema de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado 
trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de 
Assistência ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo 
gelo em lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas 
características físico-químicas sendo acondicionado em embalagem de 1litro padronizada 
(especificando no mínimo a validade, data de fabricação). Vale lembrar que as caixas térmicas 
ficarão de responsabilidade do agricultor, sendo que a DAE apenas irá buscar os produtos na PA-
159. 

 
b) Polpa de manga 

 
1. DEFINIÇÃO  
 

Polpa ou purê de manga é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte comestível da 
fruta manga, através de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais.  

   
2. COMPOSIÇÃO  
 

A polpa ou purê de manga deverá obedecer às características e composição abaixo:  
               Cor: amarela  

Sabor: doce, levemente ácido, próprio  
Aroma: próprio  
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   Mínimo  Máximo  

Sólidos solúveis em o Brix, a 20o C  9,00  -  

PH  2,2  -  

Acidez total expressa em ácido cítrico 
(g/100g)  

0,90  -  

Açúcares totais naturais do cajá (g/100g)  -  12,00  

Sólidos totais (g/`100g)  9,50  -  

   
3. A polpa de manga deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade fixados para polpa 
de fruta. 

 
4.   EMBALAGEM:  
 

4.1 - PRIMÁRIA: Embalagem plástica contendo 1 kg e 100 g de peso líquido. 
 

5.   OBSERVAÇÕES: 
 
1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção 
sanitária do local de abate e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária 
do município e do sistema de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de 
Assistência ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo gelo 
em lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas características 
físico-químicas sendo acondicionado em embalagem de 1litro padronizada (especificando no mínimo a 
validade, data de fabricação). Vale lembrar que as caixas térmicas ficarão de responsabilidade do 
agricultor, sendo que a DAE  apenas irá buscar os produtos na PA-159. 

 
c) Polpa de caju 

 
1. DEFINIÇÃO  

 
Polpa ou purê de caju é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte comestível da 

fruta, através de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais.  
   
2.     COMPOSIÇÃO  

 
A polpa ou purê de caju deverá obedecer às características e composição abaixo:  

         Cor: amarela  
                        Sabor: doce, levemente ácido, próprio  
                        Aroma: próprio  
   

   Mínimo  Máximo  

Sólidos solúveis em o Brix, a 20o C  9,00  -  

PH  2,2  -  

Acidez total expressa em ácido cítrico 
(g/100g)  

0,90  -  
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Açúcares totais naturais do cajá  (g/100g)  -  12,00  

Sólidos totais (g/`100g)  9,50  -  

   
3.     A polpa de manga deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade fixados para polpa de 
fruta. 

 
4.     EMBALAGEM:  

 
4.1 - PRIMÁRIA: Embalagem plástica contendo 1 kg e 100 g de peso líquido. 

 
5.      OBSERVAÇÕES: 

 
1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção 
sanitária do local de abate e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância 
sanitária do município e do sistema de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado 
trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de 
Assistência ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo 
gelo em lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas 
características físico-químicas sendo acondicionado em embalagem de 1litro padronizada 
(especificando no mínimo a validade, data de fabricação). Vale lembrar que as caixas térmicas 
ficarão de responsabilidade do agricultor, sendo que a DAE apenas irá buscar os produtos na 
PA-159. 

 
d) Vinho do açaí 

 
1.      DEFINIÇÃO:  

 
Vinho do açaí é um produto extraídos da parte comestível do fruto do açaizeiro (Euterpe 

oleracea, Mart.) após amolecimento através de processos tecnológicos adequados.  
 
2. CLASSIFICAÇÃO:  

 
O produto será classificado em:  
 
1.1. Açaí grosso (tipo A) é a polpa extraída com adição de água e filtração, apresentando 
acima de 40 à 50% de Sólidos totais e uma aparência densa.  

 
3.      INGREDIENTES BÁSICOS:  

 
O vinho do açaí será obtido de frutas frescas, sãs, maduras, atendendo às respectivas 

especificações, desprovidas de terra, sujidade, parasitas e microrganismos que possam tornar o 
produto impróprio para o consumo.  

   
4.      INGREDIENTES OPCIONAIS:  
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4.1. Água - A água usada para a extração da polpa deverá ser água potável obedecendo aos 
padrões de portabilidade estabelecidos em legislação específica.  
 
5.      COMPOSIÇÃO:  
 

O vinho do açaí deverá ter suas composições de acordo com as características do fruto que lhe 
deu origem, não devendo apresentar alterações, mistura com outros frutos de espécie diferente e 
práticas consideradas ilícitas.  

 
6.      O vinho do açaí deverá obedecer às seguintes características físicas, químicas e organolépticas:  
 

6.1.  Físicas e Químicas  
   

   Mínimo  Máximo  

Sólidos totais em o Brix, a 20o C  40,0  -  

Proteína (g/100gms)  5,0  -  

Lipídios totais (g/100gms)  20,0  -  

Carboidratos totais (g/100gms)  51,00  -  

Obs.: gms = gramas de matéria seca        

   
6.2. Organolépticas 
  

Aspecto físico: pastoso, apresentando pontos escuros acentuados, proveniente da casca que 
envolve a polpa do fruto.  

Cor: roxo violáceo próprio para vinho do açaí roxo e verde claro própria para polpa de açaí 
verde  

Sabor: não adocicado e não azedo  
Cheiro: característico  
 

6.3. O açaí (grosso) deverá obedecer às seguintes características físicas, químicas e 
organolépticas:  

   
6.3.1. Físicas e químicas  
 

   Mínimo  Máximo  

PH  4,00  6,20  

Acidez total expressa em ácido cítrico 
(g/100g)  

   0,27 – fino  
0,40 – médio  
0,45 – grosso   

Lipídios totais (g/100g)  20,0  60,0  

Proteinas (g/100gms)  6,0  -  

Açúcares totais (g/100gms)  -  40,0  

Obs.: gms = gramas de matéria seca        

   
6.3.2. Organolépticas. 
  
Aspectos físicos: a emulsão deve ficar estável mesmo se for aquecida a 80 ºC  
Cor: roxo violáceo próprio do açaí roxo e verde claro próprio do açaí verde  
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Sabor: não adocicado e não azedo  
Cheiro: característico 
  

6.4. o vinho do açaí poderá conter parte não comestível do fruto, dentro dos limites que não 
alterem a qualidade e as características organolépticas do produto e do "granu teste" das 
partículas não comestíveis que devem ser iguais ou inferiores a (seis décimos) de milímetros.  
 
6.4.1 o vinho do açaí deverá observar às demais características físicas, químicas, microscópicas, 
microbiológicas e organolépticas fixadas nos Padrões de Identidade e Qualidade para polpa de 
fruta em geral.  

   
7.     OBSERVAÇÕES: 

 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção 
sanitária do local e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária do 
município e do sistema de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de 
Assistência ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo 
gelo em lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas 
características físico-químicas sendo acondicionado em embalagem de 1litro padronizada 
(especificando no mínimo a validade, data de fabricação). Vale lembrar que as caixas térmicas 
ficarão de responsabilidade do agricultor, sendo que a DAE  apenas irá buscar os produtos na 
PA-159. 

 
e) Polpa de cajá (taperebá) 

 
   

1.      DEFINIÇÃO  
 

Polpa é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte comestível do cajá (Spodias 
lutea, L.), através de processo tecnológico adequados, com teor mínimo de sólidos totais.  

   
2.      COMPOSIÇÃO  

 
Polpa deverá obedecer às características e composição abaixo:  
Cor: amarelo  
Sabor: ácido  
Aroma: próprio 

   

   Mínimo  Máximo  

Sólidos solúveis em o Brix, a 20o C  9,00  -  

PH  2,2  -  

Acidez total expressa em ácido cítrico 
(g/100g)  

0,90  -  

Açúcares totais naturais do cajá  (g/100g)  -  12,00  

Sólidos totais (g/`100g)  9,50  -  
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3.     A polpa de cajá deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade para polpa de fruta.  
   

4.    OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção 
sanitária do local e armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária do 
município e do sistema de inspeção municipal-SIM, que deverá ser renovado trimestralmente; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de 
Assistência ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h; 
3 – O transporte do alimento deverá ser realizado com a utilização de caixas térmicas contendo 
gelo em lâmina com a finalidade de obter-se a temperatura apropriada para manter suas 
características físico-químicas sendo acondicionado em embalagem de 1litro padronizada 
(especificando no mínimo a validade, data de fabricação). Vale lembrar que as caixas térmicas 
ficarão de responsabilidade do agricultor, sendo que a DAE  apenas irá buscar os produtos na 
PA-159. 

 
5.      EMBALAGEM:  

 

5.1 - PRIMÁRIA: Embalagem plástica contendo 1 kg  de peso líquido. 

 
 
RAÍZES, TUBÉRCULOS E RIZOMAS. 
 
1 – Caracterização: 
 

Raízes, tubérculos e rizomas são partes subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas 
como alimento. Ex: tubérculo (batata), rizoma (araruta), raiz (cenoura). 
 
2 – DESIGNAÇÃO: 
 

a) Macaxeira 
 
Devem ser transportados limpos, em sacos plásticos transparentes, e em ambientes refrigerados ou 
frescos.  
As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o consumo devem proceder de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes condições mínimas: 
a) Serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou protegida dos raios solares, 
conforme o caso, em lugares secos, ventilados e limpos; 
b) Serem suficientes desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie; 
c)Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência; 
d) Estarem livres de enfermidades; 
e) Estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 
f) Estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
g) Estarem livres de resíduo de fertilizantes; 
h) Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar intacta e limpa; 

 
3 – Análises Mínimas: 
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Desenvolvimento fisiológico adequado.....................................................presença (tolerável) 
Características organolépticas........................................................................próprias (crítico) 
Doenças e lesões microbianas.......................................................................ausência (crítico) 
Larvas, sujidades, e parasitos vivos..............................................................ausência (critico) 
Lesões mecânicas que comprometam o produto..........................................ausência (tolerável) 

 
4 – OBSERVAÇÕES: 

 
1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do 
local de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a 
cada trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência 
ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem 
de caixa de papelão. No qual a DAE irá se responsabilizar pelo transporte. O produto deverá ser 
acondicionado em saco plástico transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de 
madeiras ou em sacas, devendo ser retirado o excesso da terra. 

 
5 – REFERÊNCIA: 
 

Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
 
 
CAMARÃO REGIONAL DE ÁGUA DOCE SALGADO E DESCASCADO 
 
1 – Caracterização:  
 

São crustáceos da ordem Decapoda e da família Palaemonidae, onde a grande maioria das espécies de 
interesse comercial pertence ao gênero Macrobrachium. Aspecto geral uniforme; corpo em curvatura natural; 
coloração própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha; odor próprio e suave. Provenientes de 
estabelecimento sob inspeção oficial.  
Devem ser armazenados e transportados em sacos plásticos transparentes. 
 
2 – Análise Mínima: 
 

Peso líquido inferior ao declarado............................................................................................ausência (crítico) 
Sujidades, larvas e parasitos.....................................................................................................ausência (crítico) 
 

3 – Características físicas: 
 

Manchas pretas na carne...................................................................ausência (crítico) 
Melanose............................................................................ausência (crítico) 
Carne rosada quando cozida ....................................................................................................ausência (crítico) 
Odor próprio...........................................................................presença (crítico) 
Sabor próprio e suave.....................................................................presença (crítico) 
Aspecto amolecido, pegajoso..................................................................................................ausência (crítico) 
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5 – OBSERVAÇÕES: 
 

1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do 
local de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a 
cada trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência 
ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem 
de caixa de papelão. No qual a DAE irá se responsabilizar pelo transporte. O produto deverá ser 
acondicionado em saco plástico transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de 
madeiras ou em sacas. 

 
 
LEGUMINOSA  
 
FEIJÃO CAUPI 
 
1 - DEFINIÇÃO: 
 

Produto "in natura" do grupo I anão, variedade cavalo claro tipo 1, safra corrente com umidade máxima de 
15%. Deverá ser produzido em total condição de segurança e higiene. 
 
2 - CARACTERÍSTICAS: 
 

2.1 - GERAIS Produto "in natura" do grupo I anão, variedade cavalo claro tipo 1, safra corrente com 
umidade máxima de 15%. Deverá ser processado em total condição de segurança e higiene, sob Inspeção 
Federal ou Estadual (SIF ou SIE).   
 
2.2 - ORGANOLÉPTICAS:    Aspecto Próprio 
                                               Cor Própria 
                                               Cheiro Próprio 
                                               Sabor Próprio  
 
2.3 - MACRO e MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos em quaisquer formas de seu Ciclo 
Vital (ovos, esporos, etc.).  
 

3 - EMBALAGEM:  
 

3.1 - PRIMÁRIA: Pacote plástico, contendo de 1 kg de peso líquido do produto. 
3.2 - SECUNDÁRIA: Fardo, contendo até 30 pacotes. 
 

4 - ROTULAGEM:  
 

Deverá ser impressa na embalagem e especificar as seguintes informações: Identificação do Produto; 
Marca; Nome e Endereço do Fabricante; Ingredientes Específicos, Tabela nutricional; Orientação sobre o 
Preparo; Data de Embalagem, Número de Lote e/ou Data de Validade (tempo de vida útil); Peso Líquido; Marca 
da Inspeção Federal (SIF) ou Inspeção Estadual (SIE), com número de registro. 
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FRUTAS 
 
1. DEFINIÇÃO 
 

Fruta é o produto procedente da frutificação de uma planta sã, destinado ao consumo, "in natura". 
 
2. DESIGNAÇÃO 

 
a) Mamão 
b) Laranja 
c) Tangerina 
d) Abacaxi 
e) Limão 
f) Melancia 
g) Manga 

 
3. CLASSIFICAÇÃO 
 

a) De primeira - Constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. São tolerados ligeiros defeitos na 
conformação, tamanho e cor. As frutas podem apresentar ligeiras manchas no epícarpo (casca), desde que 
não prejudiquem a sua aparência geral. A polpa deve estar intacta e firme. O pedúnculo pode estar 
ligeiramente danificado. 

 
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

As frutas próprias para o consumo devem ser procedentes de espécime vegetais genuínos e sãos, e 
satisfazerem as: 

a) serem frescas; 
b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades; 
c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência; a polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se 
apresentar intactos e firmes; 
e) não conterem substâncias terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; 
f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 
g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

 
5. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 
 

Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
 
6.  OBSERVAÇÕES: 
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1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do 
local de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a 
cada trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência 
ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
3– O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem 
de caixa de papelão. No qual a DAE irá se responsabilizar pelo transporte. acondicionadas em saco plástico 
transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de madeiras ou em sacas. 

 
7 - REFERÊNCIA: 
 

Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
 
 
FARINHA MANDIOCA E TAPIOCA 
 
1. DEFINIÇÃO 

Farinha de mandioca – É produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca (Manibot 
utilissima) previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto. O produto submetido à nova torração 
'e denominado "farinha de mandioca torrada". 
 
2. DESIGNAÇÃO 
 

a) Farinha de mandioca média 
b) Farinha de tapioca 

 
3. CARACTERÍSTICAS  
 

3.1 - GERAIS As farinhas devem ser fabricadas a partir de matérias primas e limpas, isentas de matéria 
terrosa, parasitose qualquer fragmento que não faça parte da sua composição normal. Não podem estar 
úmidas, fermentadas ou rançosas.  
 
3.2 - ORGANOLÉPTICAS: Aspecto: fino a médio 
                                             Cor:Branca 
                                             Cheiro:Próprio. 
                                             Sabor: “Crocante”. 
 

4. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 
 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

 
5. OBSERVAÇÕES: 
 

1 – O agricultor ganhador do produto acima especificado deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do 
local de armazenamento do mesmo, expedido pelo órgão de Vigilância sanitária, e deverá ser renovado a 
cada trimestre; 
2 – A entrega será realizada nas escolas da rede municipal conforme cronograma da Diretoria de Assistência 
ao Estudante, no horário de 7:00 às 17 h. 
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3 – O produto deverá ser transportado em veículo fechado, protegido de poeira e sol e na sua embalagem 
de caixa de papelão. No qual a DAE  irá se responsabilizar pelo transporte. acondicionadas em saco plástico 
transparente, sendo que não será permitido o transporte em caixas de madeiras ou em sacas. 
4 – O produto farinha de tapioca deverá ter as seguintes características: cor- branca, textura em flocos leves 
crocante e sem odor de azedo, no qual não será permitido o produto que não estiver com a característica 
acima. 

 
6.  REFERÊNCIA: 

 
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 
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ANEXO IV 
 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de BREVES, através do(a) FUNDO DE MANUT.E 
DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, CNPJ-MF, Nº 06.086.911/0001-60, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA,  PREFEITO 
MUNICIPAL DE BREVES, residente na Passagem 01 de Maio nº 2903, portador do CPF nº 667.003.962-04 e do 
outro lado ______________________________,    CPF _____________________, com sede na 
__________________________, CEP ___________________, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).    ____________________, residente na 
______________________________, CEP ______________, portador do(a) CPF __________________, têm 
justo e contratado o seguinte: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 
1.1 - Aquisição dos gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura Familiar para atender os alunos da Rede 
Municipal de Breves. 
 
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                        UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 
TOTAL 
 
                                  
 
                                                                                                                                                   VALOR GLOBAL R$        
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 14, $ 1º (chamada pública) da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 
contratual; 
 
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE 
ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 
 
3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA as 
notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução 
do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação 
única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA; 
 
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato. 
 
3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante; 
 
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 
65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 
 
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
 
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 
Setor Competente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em _____________________ extinguindo-se em 
_____________________,  podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e 
poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
mediante comunicação por escrito. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 
execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as 
seguintes penalidades: 
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 -    Advertência; 
 -    Multa; 
 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou penalidade; 
 
7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 
 
 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
 
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião 
do pagamento, se julgar conveniente; 
 
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 
 
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
 
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 
competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que 
foram aplicadas. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
 
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ ________________ (__________________________), a ser pago 
no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na 
proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 
 
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 
Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da 
multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 
repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
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orçamentária Exercício 2018 Projeto _____________________ Manutenção do Programa de Educação Infantil 
(FNDE), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 
______________, Exercício 2018 Projeto __________________ Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 
(FNDE), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 
______________, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta 
dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
 
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral 
de contratos e disposições de direito privado. 
 
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de BREVES, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
 
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
 

 
    BREVES-PA, ___de _____________ de 2018 

 
 
 

    FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA 
    CNPJ(MF) 06.086.911/0001-60 

    CONTRATANTE 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF _____________ 

CONTRATADO(A) 
 

 
Testemunhas: 
 
 
 
1._______________________________            2._______________________________ 
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