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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 
 

Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009 

 
 

Nilvo Dorini, Prefeito de Capinzal, no uso de suas atribuições legais torna público o EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 
11.947/2009, Resolução FNDE/CD nº 26 de 17 de Junho de 2013 e Resolução nº4, de 2 de 
abril de 2015.           
                    
OBJETO: O Edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
nos termos da Lei 11.947/2009 a serem adquiridos dos fornecedores individuais, grupos 
informais e grupos formais de Agricultores Familiares, destinados à elaboração da 
Alimentação Escolar para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas 
Municipais do Município de Capinzal – Santa Catarina, com verba FNDE/PNAE, durante o 
ano de 2018, na forma, condições e cronograma estabelecidos no presente Edital e seus 
Anexos, abrangendo o fornecimento dos gêneros alimentícios, nas quantificações e nos 
preços máximos, tudo conforme discriminado no edital. 
 
Entrega e abertura: documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do 
dia 12/03/2018. 
Informações e entrega do edital de chamamento: Prefeitura Municipal de Capinzal, 
setor de licitação, Rua Carmelo Zócolli, 155 e no sítio: www.capinzal.sc.gov.br, 
telefone no (049)3555-8739. 
Horário: das 7:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 
 

Capinzal, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

NILVO DORINI 
Prefeito Municipal 

                                        CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2018 
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1. PREÂMBULO 
 

O Município de Capinzal, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Carmelo Zócolli, 155, centro, Capinzal/SC, inscrito no CNPJ 82.939.406/0001-07, 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilvo Dorini, e considerando o disposto no art. 21 
da Lei nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução nº4, de 2 de abril de 
2015, torna público que realizará Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
produzidos por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados, 
destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação 
Infantil, Educação Fundamental da Rede Pública Municipal, em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Lei 11.947/2009, Resolução FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013 e Resolução nº4, de 2 de 
abril de 2015.                              
 
3. DO OBJETO 
 
3.1 O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios conforme especificação em anexo, destinados ao atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução FNDE nº 26 
de 17 de Junho de 2013 e Resolução nº 4, de 2 de abril de 2015 a serem adquiridos dos 
fornecedores individuais, grupos informais e grupos formais de Agricultores Familiares, 
destinados à elaboração da Alimentação Escolar dos Centros Municipais de Educação 
Infantil e Escolas Municipais do Município de Capinzal – Santa Catarina, com verba 
FNDE/PNAE, durante o ano de 2018, na forma, condições e cronograma estabelecidos no 
presente Edital e seus Anexos, abrangendo o fornecimento dos gêneros alimentícios, nas 
quantificações e nos preços máximos, tudo conforme a seguir discriminado em anexo. 
 
3.2 Características do produto 
 
3.2.1 A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a 
seguinte: 

a) Denominação de venda do alimento; 
b) Lista de ingredientes; 
c) Conteúdos líquidos; 
d) Identificação do lote; 
e) Prazo de validade; 
f) Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário; 
g) Registro no órgão competente; 
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h) Informação nutricional; 
i) Os produtos alimentícios a base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio devem 

constar também, a informação: Contém glúten; 
j) Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço 

de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal. 
 
3.3 Da entrega 
 
3.3.1 Os produtos deverão ser entregues, respeitando as safras dos alimentos, conforme a 
solicitação da nutricionista, e os produtos poderão ser entregues no depósito anexo a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e nas próprias unidades escolares. 
 
3.3.2 As entregas das mercadorias deverão ser mediante nota de recebimento com 
especificação dos produtos e quantidades entregues e assinadas por uma pessoa 
responsável no estabelecimento de entrega para comprovar o seu recebimento. O 
pagamento só será efetuado mediante a entrega destas notas para a nutricionista, para 
que esta emita o termo de recebimento dos produtos da agricultura familiar. 
 
3.3.3 Os produtos passarão por uma inspeção de qualidade no momento da entrega e os 
que não apresentarem as especificações de qualidade citadas neste edital serão 
devolvidos e deverão ser substituídos por outro de qualidade na mesma semana. 
 
3.3.4 Os produtos perecíveis deverão ser entregues semanalmente, sendo na segunda 
feira a tarde e na terça-feira de manhã (com exceção de feriados), no horário das 7:30 às 
8:00h no depósito anexo a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes ou nas Unidades 
Escolares. 
 
3.3.5 A pontualidade na entrega das mercadorias para as escolas está vinculada ao 
cumprimento do Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias 
implicará no prejuízo da execução do cardápio e consequentes transtornos no 
balanceamento nutricional. 
 
3.3.6 Os produtos não perecíveis deverão ser entregues mensalmente, conforme a 
solicitação da nutricionista, no depósito anexo a Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes ou nas Unidades Escolares. 

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo; 
 
4.2 Grupos Informais de agricultores Familiares, detentores de DAP Física, organizada em 
grupo. 
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4.3 Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica.  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO, LOCAL E DATA 
 
OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR ATÉ ÁS 14:00 HORAS DO DIA 
12/03/2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, NO SETOR DE LICITAÇÃO, 
RUA CARMELO ZÓCOLLI, 155, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ENVELOPE 
CONTENDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
5.1 Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em 
grupo 
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 
participante; 
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda. 
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço 
de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal. 
 
5.2 Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, 
organizados em grupo 
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 
agricultores participantes; 
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda 
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço 
de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal 
 
5.3 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica 
I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 
dias; 
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III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente; 
V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, assinada pelo seu representante legal, 
VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; e 
VII – A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados 
VIII - Cópia de alvará sanitário de todas as agroindústrias e para produtos de origem animal 
apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, 
estadual ou federal. 
IV- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 
 
5.4 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar 
de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP Jurídica da organização 
produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 
 
6. DOS VALORES DOS PRODUTOS/ALIMENTOS 
 
6.1 A aquisição de produtos/alimentos será remunerada nos valores apresentados nesta 
chamada pública, serão pagos ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas 
organizações pela venda do gênero alimentício. 
 
6.2 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Rural para a 
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até 20.000,00 (vinte mil reais), por 
DAP Familiar/ano/entidade executora, e obedecerá as seguintes regras:  
I- Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 
DAP Familiar /ano/EEx. 
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 
resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP 
Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na 
DAP jurídica x R$ 20.000,00. 
III- Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx. a 
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de 
comercialização com os grupos formais. 
IV- Cabe às EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de 
venda nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A 



 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 e 3555-8719 - Fax (0xx49) 3555-8740 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 
 

6 

estas também compete o controle do limite total de venda das cooperativas e associações 
nos casos de comercialização com grupos formais. 
 
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
7.1 Os interessados deverão apresentar para os documentos relacionados no item 5, sub-
itens 5.1 ou 5.2 ou 5.3, em envelope lacrado, com as seguintes indicações: 
- ENVELOPE 
- REFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2018. 
- INTERESSADO: 
- ENDEREÇO: 
- TELEFONE PARA CONTATO: 
 
8. JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
8.1 Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas 
nesta Chamada Pública. 
 
8.2 Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de 
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e 
grupo de propostas do País. 
 
8.2.1 Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado 
e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
 
8.2.3 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre 
os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 
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8.3 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo 
de projetos de fornecedores locais, estas serão complementadas com os projetos dos 
demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos acima. 
 
8.4 No caso de empate entre Grupos Formais, terão prioridade organizações produtivas 
com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais 
no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica. 
 
8.5 Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso 
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem 
adquiridos entre as organizações finalistas. 
 
9. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado à vista, conforme a entrega dos alimentos/produtos, e 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura acompanhada das devidas requisições (nota 
de empenho), devidamente atestada por servidor responsável da Comissão de 
recebimento da Prefeitura Municipal de Capinzal. 
 
9.2 Será realizado o crédito em conta corrente bancária no prazo acima, desde que não 
haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido o fornecedor. 
 
9.3 O pagamento será creditado em favor dos fornecedores, mediante ordem bancária, 
contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, do 
correntista e o número da Agência. 
 
9.4 Os encargos sociais estão inclusos nos valores constantes da proposta (projeto de 
venda anexo IV), em conformidade com a legislação vigente. 
 
9.5 A cada pagamento o fornecedores deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões de 
regularidade fiscal que lhe foram exigidas na habilitação deste edital. 
 
10. DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR VENCEDOR 
 
10.1 Entrega os produtos de acordo com o cronograma (anexo III) e Projeto de Venda 
(anexo IV) previsto neste Edital. 
 
10.2 Priorizar nas entregas, sempre que possível, os gêneros alimentícios orgânicos ou 
agroecológicos; 
 
10.3 Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto. 
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10.4 Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, 
para garantir a integridade e a qualidade dos mesmos. 
 
10.5 Transportar os alimentos em veículos fechados ou abertos com proteção (ex: lona) em 
perfeitas condições de higiene, para garantir a integridade e a qualidade dos alimentos. 
 
10.6 Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do 
fornecimento de material, mão-de-obra, necessários à boa e perfeita entrega dos produtos. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo seu comportamento ou de seus 
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam 
causados à Contratante ou a terceiros. 
 
10.7 Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre a aquisição, comprovando, mediante apresentação de documentos, 
eventual isenção tributária. 
 
10.8 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
instrumento. 
 
10.9 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto a ser contratado. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que 
estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem 
como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 
 
11.2 A Prefeitura de Capinzal convocará os selecionados para assinar o CONTRATO, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação para comparecer à 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação. 
 
11.3 A aquisição dos bens descritos no objeto do presente edital somente poderá ser 
efetivada após a assinatura do contrato. 
 
12. DA VIGÊNCIA 
 
12.1 O contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2018, contados a partir 
da data de sua assinatura. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 Pela inexecução total ou parcial do projeto, o Município de Capinzal poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar aos FORNECEDORES, às seguintes penalidades: 
I – advertência; 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV – declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos. 
 
13.2 As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação 
Orçamentária, constantes do Orçamento Geral abaixo relacionadas: 
 
Reduzido: 76 
Projeto/Atividade: 2059 – Manutenção da Merenda Escolar 
Elemento Despensa: 3.3.90 – Aplicações Diretas 
 
Reduzido: 77 
Projeto/Atividade: 2059 – Manutenção da Merenda Escolar 
Elemento Despensa: 3.3.90 – Aplicações Diretas 
 
 
14. ANEXOS 
 
ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
ANEXO II – TABELA DE PREÇOS 
ANEXO III – CRONOGRAMA DESCREVENDO OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A 
QUANTIDADE NECESSÁRIA, LOCAL E DATAS DE ENTREGA; 
ANEXO IV - MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS/PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR; 
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; e 
ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO. 
 

Capinzal, 19 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

NILVO DORINI 
Prefeito Municipal 

 



 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 e 3555-8719 - Fax (0xx49) 3555-8740 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 
 

10 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Item Qtdade Unid. Descrição 

1.  300 Kg 
Abacate de tamanho médio, 1º qualidade, com casca sã, sem 
sinais de rupturas ou machucados, grau de amadurecimento 
ideal para consumo.  

2.  450 Kg 

Abóbora tipo moranga ou cabutia, de primeira, ótima qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, grau médio de 
amadurecimento, isenta de enfermidades e material terroso, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. 

3.  200 Kg 

Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência de 
rachaduras ou cortes na casca. Sem ressecamento ou 
queimaduras. Livres de umidade externa, terra, parasitas e 
resíduos de fertilizantes. 

4.  600 Kg 
Açúcar mascavo, 1º qualidade, isento de matéria estranha, 
fungos, parasitas, livre de umidade, em embalagem plástica 
transparente de 1 kg. 

5.  700 Kg 
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades, embalados 
em sacos plásticos de 1kg e 5kg, validade mínima de três 
meses e registro no órgão competente. 

6.  1000 Un 
Alface americana de 1º qualidade colhida recentemente, folhas 
de coloração verde, fresca, tenra, limpa, sem manchas de 
insetos e isenta de folhas murchas, danificadas ou amarelas. 

7.  4000 Un 
Alface crespa ou lisa de 1º qualidade colhida recentemente, 
folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa, sem manchas 
de insetos e isenta de folhas murchas, danificadas ou amarelas. 

8.  50 Kg 

Alho. Características: de primeira qualidade, não sendo 
tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o 
consumo: brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, queimado 
e bulbos muito quebrados. 

9.  1000 Kg 

Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino constituídos de grãos 
inteiros isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safra 
corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxica 
limpa não violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo, com até 05 kg, fardos com 
30 kg, A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
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lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar data de fabricação recente e validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade. 

10.  500 Kg 

Arroz branco polido em embalagem original, sem sujeiras e 
corpos estranhos, a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. O produto apresentará 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem de 1kg 

11.  300 Kg 
Batata doce, com casca roxa, lavada lisa de primeira compacta 
e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho 
uniforme devendo ser graúda. 

12.  50 Kg 
Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme 
devendo ser graúda. 

13.  3000 Kg 

Bergamota comum, apresentando grau de maturação adequado 
a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. 

14.  500 Kg 
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida recentemente, 
compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, 
com tamanho uniforme devendo ser graúda. 

15.  200 Kg 

Bolacha caseira tipo champanhe. O produto deve apresentar-se 
integro bem assado, com sabor e odor agradável. Embalagem 
com 1kg. Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  

16.  200 Kg 

Bolacha caseira com glacê. O produto deve apresentar-se 
integro bem assado, com sabor e odor agradável. Embalagem 
com 1kg. Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  

17.  200 Kg 

Bolacha caseira de fubá. O produto deve apresentar-se integro 
bem assado, com sabor e odor agradável. Embalagem com 
1kg. Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. 

18.  200 Kg 

Bolacha caseira de manteiga. O produto deve apresentar-se 
integro bem assado, com sabor e odor agradável. Embalagem 
com 1kg. Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
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fabricação e validade. 

19.  200 Kg 

Bolacha caseira de mel e açúcar mascavo. O produto deve 
apresentar-se integro bem assado, com sabor e odor agradável. 
Embalagem com 1kg. Embalagens com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade. 

20.  400 Un 

Brócolis de primeira qualidade, colhido recentemente, cor e 
aparência característica, em indícios de florescência.  Sem 
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho e coloração 
uniforme. 

21.  100 Kg 

Cebola branca. Características: de primeira qualidade, não 
sendo tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo: brotado, dano mecânico, mancha 
negra (carvão), ausência de catafilos (pelada) e podre. 
Tamanho médio. Embalagem: única, plástica de polietileno 
transparente ou caixa vazada limpa. 

22.  400 Maço 

Cebolinha comum, primeira qualidade embalado em maços com 
aproximadamente 100g, sem indícios de germinação, isenta de 
sujidades e objetos estranhos, in natura, produto próprio para 
consumo humano. As folhas devem ser bem verdes, sem 
amarelados ou apodrecidas. 

23.  400 Kg 

Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e 
firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras 
e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
graúda. 

24.  700 Kg 
Chuchu de 1ª Qualidade, casca lisa, tamanho médio a grande, 
limpos, isenta de fungos e indícios de germinação. 

25.  350 Maço 

Couve - tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, 
inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

26.  500 Un 
Couve-flor, de primeira qualidade, colhida recentemente; 
unidades frescas e limpas, com cor características. 

27.  460 Kg 

Cuca caseira fresca sem recheio, embaladas em sacos 
plásticos. Sem adição de adoçante em sua composição. 
Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de fabricação recente. 
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28.  300 Kg 

Cuca caseira fresca com recheio de chocolate, embaladas em 
sacos plásticos. Sem adição de adoçante em sua composição. 
Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de fabricação recente. 

29.  160 Kg 
Doce de cana de açúcar, produto produzido a partir da cana de 
açúcar, embalagem com 750g, acondicionados em potes 
plásticos ou em vidros com tampa. Data de fabricação recente. 

30.  150 Kg 
Doce de frutas em pasta, vários sabores, embalagem com 
750g, acondicionados em potes plásticos ou em vidros com 
tampa. Data de fabricação recente. 

31.  400 Un 

Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho, erva doce, 
louro, alecrim, camomila, hortelã, endro. Embalagem ou maços 
com 100gr. Sem indícios de germinação, isenta de sujidades e 
objetos estranhos, in natura, produto próprio para consumo 
humano.  

32.  100 Un 

Espinafre em embalagem com aproximadamente 100g, isenta 
de sujidades e objetos estranhos, in natura, produto próprio 
para consumo humano. As folhas devem ser bem verdes, sem 
amarelados ou apodrecidas. 

33.  700 Kg 

Farinha de milho, safra corrente. Produto obtido do grão de 
milho, deverão ser fabricada à partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão 
estar úmidas ou rançosas, prazo de validade mínima de 90 dias. 
Pacote de 1 kg. 

34.  700 Kg 

Feijão preto, de primeira qualidade. Procedência natural de 
safra corrente. Será permitido um limite de 2 por cento de 
impurezas e materiais estranhos. Embalado em pacote plástico, 
atóxico, transparente e resistente. Pacote com 1 kg. 

35.  700 Kg 

Filé de tilapia congelado, sem espinhas, limpa, aspecto: próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; 
próprio, tipo de corte: em bifes de 120g em média, embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo. Embalagem de 500g a 5kg. 

36.  1000 Kg 

Laranja Baia, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.  
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37.  2800 Kg 

Laranja comum, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

38.  800 Kg 

Laranja do Céu ou doce, de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transportes. 

39.  1000 Kg 

Laranja Valência, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

40.  5000 Lt 

Leite esterilizado Integral UHT. Leite Longa Vida Integral 
Tetrapak, caixas de 1000ml, fonte natural de proteínas e cálcio, 
manter todas as características naturais do leite in-natura, 
inclusive teor de gordura. Deverá constar na embalagem do 
produto, tabela de informações nutricionais, data de fabricação 
e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. 
Validade mínima de 120 dias podendo ficar armazenado em 
temperatura ambiente. 

41.  700 Kg 

Limão comum, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

42.  1500 Kg 
Macarrão caseiro, tipo espaguete, com ovos embalados em 
sacos plásticos que apresentem identificação do produto, data 
de fabricação e validade. Embalagens com 500g. 

43.  300 Kg 

Manteiga de 1ª qualidade, sem sal.  Obtida do creme de leite 
(nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com 250g, 
embalagens com dados de identificação, data de fabricação e 
validade, lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. 
Validade de, no mínimo, 4 meses. 

44.  1000 Kg 
Melancia, fresca, no ponto de maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, mantendo as características organolépticas. 

45.  200 Kg 
Melão de 1ª qualidade, no ponto de maturação com 
características organolépticas mantidas. 

46.  3000 Un 

Milho, Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos 
e novos, porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar 
cor amarelada clara, brilhante e cristalina. Deve estar com a 
palha no momento da entrega e fresca. Entrega a granel. 
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47.  600 

Caixa 
com 

4 
Band
e-jas 

 

Morango. Características: de primeira qualidade, carnoso, 
suculento, de coloração vermelho-viva, odor característico, 
agradável e doce. Tamanho uniforme. Grau de maturação tal 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Não deve conter sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca; deve estar isento de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos e deve estar livre de 
resíduos. Embalagem: caixa de papelão com 4 (quatro) 
bandejas plásticas transparentes. Cada bandeja deve conter em 
média 300g de morango. 

48.  400 Kg 
Morango congelado, de primeira, apresentando grau médio de 
maturação, deve estar congelado no momento da entrega. 
Acondicionado em embalagem de 1kg. 

49.  1600 Dz 
Ovos de galinha, vermelhos, tipo 1, grandes, frescos, sem 
rachaduras e limpos. Embalagem com data e validade e aviário 
de origem, com registro no SIM, SIF ou CISPOA. 

50.  400 Kg 

Pão de trigo Caseiro, tamanho uniforme, bem assado, não 
embalado quente, embalado em sacos plásticos. Sem adição de 
adoçante. Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de fabricação recente. 

51.  400 Kg 

Pão integral, tamanho uniforme, bem assado, não embalado 
quente, embalado em sacos plásticos. Sem adição de adoçante. 
Embalagens com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de fabricação recente. 

52.  400 Kg 

Pão de milho. Características: não esfarelento ou cascudo, bem 
assado, tamanho uniforme, fresco. Embalagem: plástica, estéril 
e descartável, devendo estar intacta, bem vedada e constar: 
data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e peso do 
produto.  

53.  1000 Kg 

Pernil Suíno de 1ª qualidade, cortadas em cubos de 
aproximadamente 30g; congelado, com cor, cheiro e sabor 
próprios; isenta de ossos e cartilagens; acondicionada em 
embalagens primárias de plástico atóxico, próprias para 
alimentos, e devidamente seladas, identificadas com data de 
manipulação e validade; pesando 1 kg. 

54.  40 Kg 
Pimentão, tamanho médio, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de 
fertilizantes. 
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55.  550 Kg 

Queijo Colonial, peças com até 01 kg, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  Data de fabricação 
recente. 

56.  200 Kg 

Queijo Colonial fatiado, peças com até 01 kg, com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  Data de fabricação 
recente. 

57.  300 Un 
Repolho roxo, tamanho uniforme, de primeira qualidade, colhido 
recentemente; firme e sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 

58.  800 Un 
Repolho verde, tamanho uniforme, de primeira qualidade, 
colhido recentemente; firme e sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

59.  400 Maço 

Salsa, 1ª qualidade, embalagem com aproximadamente 100g, 
isenta de sujidades e objetos estranhos, in natura, produto 
próprio para consumo humano. As folhas devem ser bem 
verdes, sem amarelados ou apodrecidas. 

60.  1600 Un 

Suco de uva natural, extraído de frutas selecionadas, embalado 
em embalagens de vidro de 1,5l. Registrado e fiscalizado no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. 
Ingrediente: suco de uva, não alcoólico. 

61.  1200 Kg 

Tangerina poncã, apresentando grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. 

62.  600 Kg 

Tangerina morgote, apresentando grau de maturação adequado 
a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. 

63.  150 Kg 

Tangerina montenegrina, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

64.  500 Kg 

Tomate de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, 
aspecto globoso, cor vermelha, classificada, de polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte. 
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65.  150 Kg 

Tomate cereja de primeira qualidade, grau médio de 
amadurecimento, aspecto globoso, cor vermelha, classificada, 
de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, 
livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio 
ou transporte. 

66.  50 Kg 
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente; unidades 
frescas e limpas, com cor característica, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

 
 

ANEXO II 
 

TABELA DE PREÇOS 
 

Item Qtidade Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1.  300 Kg 

Abacate de tamanho médio, 1º 
qualidade, com casca sã, sem sinais de 
rupturas ou machucados, grau de 
amadurecimento ideal para consumo.  

2,93 879,00 

2.  450 Kg 

Abóbora tipo moranga ou cabutia, de 
primeira, ótima qualidade, tamanho e 
coloração uniformes, grau médio de 
amadurecimento, isenta de enfermidades 
e material terroso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. 

2,82 1.269,00 

3.  200 Kg 

Abobrinha verde italiana ou menina, com 
ausência de rachaduras ou cortes na 
casca. Sem ressecamento ou 
queimaduras. Livres de umidade externa, 
terra, parasitas e resíduos de 
fertilizantes. 

2,33 466,00 

4.  600 Kg 

Açúcar mascavo, 1º qualidade, isento de 
matéria estranha, fungos, parasitas, livre 
de umidade, em embalagem plástica 
transparente de 1 kg. 

9,16 5.496,00 

5.  700 Kg 
Aipim descascado congelado, limpo, sem 
sujidades, embalados em sacos plásticos 
de 1kg e 5kg, validade mínima de três 

5,65 3.955,00 
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meses e registro no órgão competente. 

6.  1000 Un 

Alface americana de 1º qualidade colhida 
recentemente, folhas de coloração verde, 
fresca, tenra, limpa, sem manchas de 
insetos e isenta de folhas murchas, 
danificadas ou amarelas. 

1,88 1.880,00 

7.  4000 Un 

Alface crespa ou lisa de 1º qualidade 
colhida recentemente, folhas de 
coloração verde, fresca, tenra, limpa, 
sem manchas de insetos e isenta de 
folhas murchas, danificadas ou amarelas. 

1,77 7.080,00 

8.  50 Kg 

Alho. Características: de primeira 
qualidade, não sendo tolerados os 
defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo: brotado, 
chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano 
mecânico, queimado e bulbos muito 
quebrados. 

24,00 1.200,00 

9.  1000 Kg 

Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino 
constituídos de grãos inteiros isento de 
sujidades, materiais estranhos e mofos, 
safra corrente e procedência nacional, 
embalagem plástica atóxica limpa não 
violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, com até 05 kg, fardos com 30 
kg, A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar data de fabricação recente e 
validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade. 

2,70 2.700,00 

10.  500 Kg 

Arroz branco polido em embalagem 
original, sem sujeiras e corpos estranhos, 
a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 

2,93 1.465,00 
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número de lote, quantidade do produto. O 
produto apresentará validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de 1kg 

11.  300 Kg 

Batata doce, com casca roxa, lavada lisa 
de primeira compacta e firme sem lesões 
de origem física ou mecânica, com 
tamanho uniforme devendo ser graúda. 

3,56 1.068,00 

12.  50 KG 

Batata Inglesa lavada lisa de primeira 
compacta e firme sem lesões de origem 
física ou mecânica, com tamanho 
uniforme devendo ser graúda. 

3,63 181,50 

13.  3000 Kg 

Bergamota comum, apresentando grau 
de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte. 

2,08 6.240,00 

14.  500 Kg 

Beterraba lavada lisa de primeira, colhida 
recentemente, compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
com tamanho uniforme devendo ser 
graúda. 

3,13 1.565,00 

15.  200 KG 

Bolacha caseira tipo champanhe. O 
produto deve apresentar-se integro bem 
assado, com sabor e odor agradável. 
Embalagem com 1kg. Embalagens com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  

18,34 3.668,00 

16.  200 Kg 

Bolacha caseira com glacê. O produto 
deve apresentar-se integro bem assado, 
com sabor e odor agradável. Embalagem 
com 1kg. Embalagens com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  

17,95 3.590,00 

17.  200 Kg 

Bolacha caseira de fubá. O produto deve 
apresentar-se integro bem assado, com 
sabor e odor agradável. Embalagem com 
1kg. Embalagens com identificação do 

17,38 3.476,00 
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produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. 

18.  200 Kg 

Bolacha caseira de manteiga. O produto 
deve apresentar-se integro bem assado, 
com sabor e odor agradável. Embalagem 
com 1kg. Embalagens com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. 

17,69 3.538,00 

19.  200 Kg 

Bolacha caseira de mel e açúcar 
mascavo. O produto deve apresentar-se 
integro bem assado, com sabor e odor 
agradável. Embalagem com 1kg. 
Embalagens com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. 

18,23 3.646,00 

20.  400 Un 

Brócolis de primeira qualidade, colhido 
recentemente, cor e aparência 
característica, em indícios de 
florescência.  Sem lesões de origem 
física ou mecânica, com tamanho e 
coloração uniforme. 

3,18 1.272,00 

21.  100 KG 

Cebola branca. Características: de 
primeira qualidade, não sendo tolerados 
os defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo: brotado, dano 
mecânico, mancha negra (carvão), 
ausência de catafilos (pelada) e podre. 
Tamanho médio. Embalagem: única, 
plástica de polietileno transparente ou 
caixa vazada limpa. 

3,25 325,00 

22.  400 Maço 

Cebolinha comum, primeira qualidade 
embalado em maços com 
aproximadamente 100g, sem indícios de 
germinação, isenta de sujidades e 
objetos estranhos, in natura, produto 
próprio para consumo humano. As folhas 
devem ser bem verdes, sem amarelados 
ou apodrecidas. 

2,76 1.104,00 
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23.  400 Kg 

Cenoura especial de primeira, sem rama, 
fresca compacta e firme sem lesões de 
origem física ou mecânica sem 
rachaduras e cortes com tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser graúda. 

3,75 1.500,00 

24.  700 Kg 
Chuchu de 1ª Qualidade, casca lisa, 
tamanho médio a grande, limpos, isenta 
de fungos e indícios de germinação. 

2,05 1.435,00 

25.  350 Maço 

Couve - tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, 
coloração uniforme e sem manchas bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

2,66 931,00 

26.  500 Un 
Couve-flor, de primeira qualidade, colhida 
recentemente; unidades frescas e limpas, 
com cor características. 

3,50 1.750,00 

27.  460 Kg 

Cuca caseira fresca sem recheio, 
embaladas em sacos plásticos. Sem 
adição de adoçante em sua composição. 
Embalagens com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de 
fabricação recente. 

11,06 5.087,60 

28.  300 Kg 

Cuca caseira fresca com recheio de 
chocolate, embaladas em sacos 
plásticos. Sem adição de adoçante em 
sua composição. Embalagens com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  
Data de fabricação recente. 

11,83 3.549,00 

29.  160 Kg 

Doce de cana de açúcar, produto 
produzido a partir da cana de açúcar, 
embalagem com 750g, acondicionados 
em potes plásticos ou em vidros com 
tampa. Data de fabricação recente. 

11,05 1.768,00 
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30.  150 Kg 

Doce de frutas em pasta, vários sabores, 
embalagem com 750g, acondicionados 
em potes plásticos ou em vidros com 
tampa. Data de fabricação recente. 

14,16 2.124,00 

31.  400 Un 

Ervas para chá. Cidreira, manjerona, 
poejo, funcho, erva doce, louro, alecrim, 
camomila, hortelã, endro. Embalagem ou 
maços com 100gr. Sem indícios de 
germinação, isenta de sujidades e 
objetos estranhos, in natura, produto 
próprio para consumo humano.  

5,92 2.368,00 

32.  100 Un 

Espinafre em embalagem com 
aproximadamente 100g, isenta de 
sujidades e objetos estranhos, in natura, 
produto próprio para consumo humano. 
As folhas devem ser bem verdes, sem 
amarelados ou apodrecidas. 

2,27 227,00 

33.  700 Kg 

Farinha de milho, safra corrente. Produto 
obtido do grão de milho, deverão ser 
fabricada à partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitas. Não poderão estar úmidas ou 
rançosas, prazo de validade mínima de 
90 dias. Pacote de 1 kg. 

3,26 2.282,00 

34.  700 Kg 

Feijão preto, de primeira qualidade. 
Procedência natural de safra corrente. 
Será permitido um limite de 2 por cento 
de impurezas e materiais estranhos. 
Embalado em pacote plástico, atóxico, 
transparente e resistente. Pacote com 1 
kg. 

6,35 4.445,00 

35.  700 Kg 

Filé de tilapia congelado, sem espinhas, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor; próprio, tipo de corte: 
em bifes de 120g em média, embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. Embalagem de 
500g a 5kg. 

28,16 19.712,00 
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36.  1000 Kg 

Laranja Baia, de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte.  

2,27 2.270,00 

37.  2800 Kg 

Laranja comum, de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte. 

1,86 5.208,00 

38.  800 Kg 

Laranja do Céu ou doce, de primeira, in 
natura, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda do manuseio ou 
transportes. 

2,36 1.888,00 

39.  1000 Kg 

Laranja Valência, de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte. 

2,13 2.130,00 

40.  5000 L 

Leite esterilizado Integral UHT. Leite 
Longa Vida Integral Tetrapak, caixas de 
1000ml, fonte natural de proteínas e 
cálcio, manter todas as características 
naturais do leite in-natura, inclusive teor 
de gordura. Deverá constar na 
embalagem do produto, tabela de 
informações nutricionais, data de 
fabricação e prazo de validade e registro 
no Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 120 dias podendo ficar 
armazenado em temperatura ambiente. 

2,88 14.400,00 
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41.  700 Kg 

Limão comum, de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte. 

2,65 1.855,00 

42.  1500 Kg 

Macarrão caseiro, tipo espaguete, com 
ovos embalados em sacos plásticos que 
apresentem identificação do produto, 
data de fabricação e validade. 
Embalagens com 500g. 

10,57 15.855,00 

43.  300 Kg 

Manteiga de 1ª qualidade, sem sal.  
Obtida do creme de leite (nata) 
padronizado, pasteurizado e maturado, 
com 250g, embalagens com dados de 
identificação, data de fabricação e 
validade, lote, registro do Ministério da 
Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no 
mínimo, 4 meses. 

9,50 2.850,00 

44.  1000 Kg 
Melancia, fresca, no ponto de maturação, 
sem ferimentos ou defeitos, mantendo as 
características organolépticas. 

1,31 1.310,00 

45.  200 Kg 
Melão de 1ª qualidade, no ponto de 
maturação com características 
organolépticas mantidas. 

2,61 522,00 

46.  3000 Un 

Milho, Espiga de milho apresentando 
grãos bem desenvolvidos e novos, porém 
macios e leitosos. Os grãos devem 
apresentar cor amarelada clara, brilhante 
e cristalina. Deve estar com a palha no 
momento da entrega e fresca. Entrega a 
granel. 

1,50 4.500,00 

47.  600 

Caixa 
com 

4 
Band
ejas 

 

Morango. Características: de primeira 
qualidade, carnoso, suculento, de 
coloração vermelho-viva, odor 
característico, agradável e doce. 
Tamanho uniforme. Grau de maturação 
tal que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não 

13,25 7,950,00 
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deve conter sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da 
casca; deve estar isento de umidade 
externa anormal, aroma e sabor 
estranhos e deve estar livre de resíduos. 
Embalagem: caixa de papelão com 4 
(quatro) bandejas plásticas 
transparentes. Cada bandeja deve conter 
em média 300g de morango. 

48.  400 Kg 

Morango congelado, de primeira, 
apresentando grau médio de maturação, 
deve estar congelado no momento da 
entrega. Acondicionado em embalagem 
de 1kg. 

10,25 4.100,00 

49.  1600 Dz 

Ovos de galinha, vermelhos, tipo 1, 
grandes, frescos, sem rachaduras e 
limpos. Embalagem com data e validade 
e aviário de origem, com registro no SIM, 
SIF ou CISPOA. 

5,93 9.488,00 

50.  400 Kg 

Pão de trigo Caseiro, tamanho uniforme, 
bem assado, não embalado quente, 
embalado em sacos plásticos. Sem 
adição de adoçante. Embalagens com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  
Data de fabricação recente. 

9,82 3.928,00 

51.  400 Kg 

Pão integral, tamanho uniforme, bem 
assado, não embalado quente, embalado 
em sacos plásticos. Sem adição de 
adoçante. Embalagens com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade.  Data de 
fabricação recente. 

10,53 4.212,00 

52.  400 KG 

Pão de milho. Características: não 
esfarelento ou cascudo, bem assado, 
tamanho uniforme, fresco. Embalagem: 
plástica, estéril e descartável, devendo 
estar intacta, bem vedada e constar: data 
de fabricação, prazo de validade, 
ingredientes e peso do produto.  

9,50 3.800,00 
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53.  1000 Kg 

Pernil Suíno de 1ª qualidade, cortadas 
em cubos de aproximadamente 30g; 
congelado, com cor, cheiro e sabor 
próprios; isenta de ossos e cartilagens; 
acondicionada em embalagens primárias 
de plástico atóxico, próprias para 
alimentos, e devidamente seladas, 
identificadas com data de manipulação e 
validade; pesando 1 kg. 

15,83 15.830,00 

54.  40 Kg 

Pimentão, tamanho médio, no ponto de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, 
sem manchas livres de resíduos de 
fertilizantes. 

6,73 269,20 

55.  550 Kg 

Queijo Colonial, peças com até 01 kg, 
com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  
Data de fabricação recente. 

22,60 12.430,00 

56.  200 Kg 

Queijo Colonial fatiado, peças com até 01 
kg, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade.  
Data de fabricação recente. 

25,20 5.040,00 

57.  300 Un 

Repolho roxo, tamanho uniforme, de 
primeira qualidade, colhido 
recentemente; firme e sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

4,03 1.209,00 

58.  800 Un 

Repolho verde, tamanho uniforme, de 
primeira qualidade, colhido 
recentemente; firme e sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

3,26 2.608,00 

59.  400 Maço 

Salsa, 1ª qualidade, embalagem com 
aproximadamente 100g, isenta de 
sujidades e objetos estranhos, in natura, 
produto próprio para consumo humano. 
As folhas devem ser bem verdes, sem 
amarelados ou apodrecidas. 

2,63 1.052,00 

60.  1600 UN 
Suco de uva natural, extraído de frutas 
selecionadas, embalado em embalagens 

16,05 25.680,00 
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de vidro de 1,5l. Registrado e fiscalizado 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento MAPA. Ingrediente: suco 
de uva, não alcoólico. 

61.  1200 Kg 

Tangerina poncã, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte. 

2,55 3.060,00 

62.  600 Kg 

Tangerina morgote, apresentando grau 
de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte. 

2,49 1.494,00 

63.  150 Kg 

Tangerina montenegrina, apresentando 
grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e consumo; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. 

2,55 382,50 

64.  500 Kg 

Tomate de primeira qualidade, grau 
médio de amadurecimento, aspecto 
globoso, cor vermelha, classificada, de 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio 
ou transporte. 

3,81 1.905,00 

65.  150 Kg 

Tomate cereja de primeira qualidade, 
grau médio de amadurecimento, aspecto 
globoso, cor vermelha, classificada, de 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio 
ou transporte. 

7,01 1.051,50 
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66.  50 Kg 

Vagem de primeira qualidade, colhida 
recentemente; unidades frescas e limpas, 
com cor característica, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte. 

6,66 333,00 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃODE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

A quantidade dos produtos descrita neste cronograma está sujeita a alterações conforme a necessidade do cardápio 
escolar e produção dos alimentos 

 

Und Descrição 1ª sem. 2ª sem. 3ª sem. 4ª sem. Entrega mensal 

Kg Abacate  10 10 10 10 40 

KG Abobora  10 10 10 10 40 

KG Abobrinha 30 30 30 30 120 

Kg Aipim descascado  100 12 100 12 224 

Un Alface (lisa, crespa) 150 150 150 150 400 

Kg Alho 0 0 0 12 10 

KG Batata doce 50 00 50 00 100 

Kg Bergamota 200 200 200 200 800 

Kg Beterraba lavada  50 50 50 50 100 

Un Brócolis  20 20 20 20 80 

Kg Caqui 50 50 50 50 200 

Maço Cebolinha  15 15 15 15 60 

Kg Cenoura  40 40 40 40 160 

Kg Chuchu  20 20 20 20 60 

Um Couve manteiga 10 10 10 10 40 

Un Couve-flor 15 15 15 15 60 

Kg Cuca caseira  20 20 20 20 80 

Un Ervas  20 20 20 20 80 

KG File de tilapia 00 00 00 300 300 



 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 e 3555-8719 - Fax (0xx49) 3555-8740 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 
 

30 

L Iogurte sabor morango 105 105 380 105 572 

Kg Laranja  300 00 00 300 400 

L Leite integral  350 350 00 350 1050 

Kg Limão 20 20 20 20 80 

Kg Macarrão caseiro 100 00 00 100 200 

Kg Melancia  75 75 75 75 300 

Kg Melão  75 75 75 75 300 

Un Milho  150 150 150 150 1200 

Kg Morango congelado 10 10 10 10 10 

Dz Ovos  50 60 50 60 220 

Kg Pão de trigo  20 00 20 00 60 

KG Pão integral 00 20 00 20 40 

Kg Pernil Suíno  200 00 200 00 400 

Kg Pimentão  1 1 1 1 4 

Un Repolho verde e roxo 50 50 50 50 200 

Um Rúcula  20 20 20 20 80 

Maço Salsa,  15 15 15 15 60 

UN Suco  0 0 0 200 200 

Kg Tangerina ponkan 00 200 200 00 400 

Kg Tomate  50 50 50 50 200 

 
 

Gêneros Alimentícios não perecíveis a entrega será mensal no depósito Central (Rua Ernesto Hachmann, 505, 
Anexo ao centro Educacional Prefeito Celso Farina. 
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Anexo IV 
 

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

 
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

  

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 
  

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com 
a Lei nº 11.326/2006 

14. Nº de Associados com 
DAP Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 
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1. Produto 2. Unidade 3. 
Quantidade 

4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma 
de Entrega dos 
produtos       4.1. 

Unitário 
4.2. Total 

              

              

OBS: * Preço publicado no Edital n 01/2016 (o mesmo que consta na chamada pública). 

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: 

      

      

 
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

  

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 9.Nome da Entidade 10. E-mail/Fone 
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( ) Sim ( ) Não Articuladora (quando 
houver) 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 
  

1. Nome do Agricultor 
(a) Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 5. Nº 
Agência 

6. Nº Conta 
Corrente 

                

                

                

                

                

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
  

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
  

1. Identificação do Agricultor (a) 
Familiar 

2. Produto 3. Unidade 4. 
Quantidade 

5. Preço de 
Aquisição* /Unidade 

6.Valor Total 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

  Total do   
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projeto 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
  

1. Produto 2. 
Unidade 

3. 
Quantidade 

4. 
Preço/Unidade 

5. Valor Total por 
Produto 

6. Cronograma de Entrega 
dos Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

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 Informal Fone/E-mail: 
CPF: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo 
Informal 

Assinatura 

      

      

      

 
MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

  

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 
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1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

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

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade Preço de Aquisição* Cronograma de Entrega dos 
produtos Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no 
Edital n xxx/xxxx (o mesmo 
que consta na chamada 
pública). 

  

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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 
Fornecedor Individual 

CPF: 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por 
intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., 
portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., 
na qualidade de proponente no processo licitatório denominado EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0001/2018, DECLARA não ter recebido do 
Município de Capinzal ou de qualquer outra entidade da Administração Direta ou 
Indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, 
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou 
contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. 
 
 
Capinzal, ___ de ____________ de 2018. 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal da proponente 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2018 
CONTRATO N.º xxx /2018 

 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. 
 

 
A Prefeitura de Capinzal pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 
Carmelo Zócolli, N.º155, inscrita no CNPJ sob n.º 82.939.406/0001-07, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Nilvo Dorini, inscrito no CPF 
sob o nº 482.175.149-68 doravante denominado CONTRATANTE, e por outro 
lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à 
Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ 
(grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e 
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2018, resolvem celebrar 
o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 
rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2018, 
descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a 
Chamada Pública n.º 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de 
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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CLÁUSULA QUARTA 
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo 
(no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
(_______________________). 
 
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato. 
 
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no 
cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  
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Descrição Qtidade Unid. 
Periodicidade de 

Entrega 

Preço de 
aquisição 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

Abacate  300 Kg Semanal/quinzenal   

Abóbora tipo 
moranga 

400 KG Semanal   

Abobrinha verde 
italiana ou menina 

600 Kg Semanal   

Açúcar mascavo 500 Kg Mensal   

Aipim descascado 
congelado 

500 Kg Quinzenal / mensal   

Alface  1000 Un Semanal   

Alface 2000 Un Semanal   

Arroz 1000 Kg Mensal   

Batata doce 200 Kg Quinzenal / mensal   

Bergamota comum 3000 Kg Semanal/quinzenal    

Beterraba  400 Kg Semanal   

Bolacha caseira 
tipo champanhe 

200 Kg Mensal   

Bolacha caseira 
com glacê. 

200 Kg  Mensal   

Bolacha caseira de 
fubá. 

200 Kg 
 

Mensal   

Bolacha caseira de 
manteiga. 

200 Kg 
 

Mensal   

Bolacha caseira de 
mel e açúcar 
mascavo 

200 Kg 
 

Mensal   

Brócolis 400 Un Semanal   

Cebolinha  400 Maço Semanal   

Cenoura 400 Kg Semanal   

Chuchu  500 Kg Semanal    

Couve - tipo 
manteiga  

350 Maço  Semanal   

Couve-flor 200 Un Semanal    

Cuca  380 Kg Semanal   

Doce de cana de 
açúcar 

160 Kg Mensal   

Doce de frutas  150 Kg Mensal   

Ervas para chá  400 Un Semanal   
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Farinha de milho 700 Kg Mensal   

Feijão preto 700 Kg Mensal   

Filé de tilápia 700 Kg Mensal   

Laranja baia  1000 Kg Semanal/quinzenal   

Laranja comum. 1000 Kg Semanal/quinzenal   

Laranja do céu 800 Kg Semanal/quinzenal   

Laranja valência 1000 Kg Semanal/quinzenal   

Leite integral 
pasteurizado tipo 
C 

8000 L Semanal   

Leite integral UHT 5000 L Mensal   

Limão 500 Kg Semanal   

Macarrão caseiro. 1000 Kg Quinzenal/mensal   

Macarrão caseiro 
integral 

500 Kg Quinzenal/mensal   

Melancia 500 Kg Semanal   

Melão  300 Kg Semanal   

Milho, espiga de 
milho  

500 Un Semanal   

Morango 
congelado 

100 Kg Semanal   

Ovos de galinha 1500 Dz Semanal   

Pão de trigo 
caseiro 

200 Kg Semanal   

Pão integral 400 Kg Semanal   

Pernil suíno  1000 Kg Quinzenal   

Pimentão verde 40 Kg Semanal   

Queijo colonial 500 Kg Mensal   

Repolho roxo 300 Un Semanal   

Repolho verde 800 Un Semanal   

Rúcula Íntegra 200 Maço Semanal   

Salsa 400 Maço Semanal   

Suco de uva 
natural 

1600 UN Mensal   

Tangerina ponkan 1200 Kg Semana/quinzenal   

Tomate  200 Kg Semanal   

Vagem  50 Kg  Semanal    

 
CLÁUSULA QUINTA 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 



 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 e 3555-8719 - Fax (0xx49) 3555-8740 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 
 

41 

Reduzido: 76 
Projeto/Atividade: 2059 – Manutenção da Merenda Escolar 
Elemento Despensa: 3.3.90 – Aplicações Diretas 
 
Reduzido: 77 
Projeto/Atividade: 2059 – Manutenção da Merenda Escolar 
Elemento Despensa: 3.3.90 – Aplicações Diretas 
 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, 
alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará 
o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 
do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA NONA 
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os 
interesses particulares poderá: 
 

javascript:LinkTexto('RES','00000026','000','2013','FNDE/MEC','A','45','')
javascript:LinkTexto('RES','00000026','000','2013','FNDE/MEC','A','45','')


 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 e 3555-8719 - Fax (0xx49) 3555-8740 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 
 

42 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 
caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-
financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, 
da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou 
pela legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2018, pela 
Resolução CD/FNDE nº 26/2014 e 04/2016, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 
11.947/2009, em todos os seus termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre 
as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, 
por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, 
por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno 
direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
nos seguintes casos: 
 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro 
de 2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
É competente o Foro da Comarca de Capinzal para dirimir qualquer controvérsia 
que se originar deste contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Capinzal, ____de________ de ________. 
 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 
______________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 
 

______________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
 

TESTEMUNHAS: 
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 

 


