
 

  
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2017 

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 

 
MINUTA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 

 
Chamada Pública n.º 001/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar  Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
conforme §1º do art. 14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE/CDnº26/2013, de 17/06/2013 e na 
Resolução FNDE/CDn°4, de 02/04/2015. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA- MT, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
Avenida Ariosto da Riva, Canteiro central, inscrita no CNPJ sob n.15023906000107, representada neste ato 
pelo Prefeito Municipal, o Senhor Asiel Bezerra de Araújo, no uso de suas prerrogativas legais e 
considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº 26/2013, de 
17/06/2013 e na Resolução FNDE/CD n°4, de 02/04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, 
vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, durante o período de março a agosto de 2017.  
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 02 de fevereiro de 2017, ás 08:30 horas, na sala 
de reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA- MT, com sede à Travessa Álvaro 
Teixeira da Costa, nº 050, Canteiro central. 
1. OBJETO  
O objetivo da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:  
1. INTRODUÇÃO 
A Secretaria Municipal de Educação necessita adquirir Gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura 
Familiar para serem destinados à Alimentação Escolar. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Alimentação Escolar das Creches Municipais 
(PNAE/CRECHE) e Escolas Municipais (PNAE/PRÉ-ESCOLA, PNAE/FUNDAMENTAL e 
PNAE/MAIS EDUCAÇÃO) o período de 6 meses letivos de 2017 (março a agosto de 2017). 
3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

3.1. ABACAXÍ PEROLA (UNIDADE) 

  
PNAE/CREC

HE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 2400 2500 2500 2000 9400 

Valor 
referência 

R$ 5,29 

Valor Total R$ 12.696,00  R$ 
13.225,00 

R$ 13.225,00 R$ 10.580,00 R$ 49.726,00 

 

Especificação Técnica: Somente será aceito o fruto com a coroa. Fruto sadio, suficientemente 
desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, 
assim como manter sua forma e aparência.  Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para consumo 
humano. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fitopatológicas. Não 
conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e 
sabor estranho. Deverá estar isento de sujidade, parasitas e larvas.  



 

3.2. ABÓBORA CABOTIÃ (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 500 300 200 450 1450 

Valor 
referência 

R$ 2,79 

Valor Total R$ 1.395,00 R$ 837,00 R$ 558,00 R$ 1.255,50 R$ 4.045,50 

Especificação Técnica: Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao 
tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência.  
Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para consumo humano. Estar isento de lesões provocadas 
mecanicamente e por insetos ou doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes 
à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Deverá estar isento de sujidade, 
parasitas e larvas. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.3. ABOBRINHA VERDE (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 500 300 200 400 1400 

Valor 
referência 

R$ 2,68 

Valor Total R$ 1.340,00 R$ 804,00 R$ 536,00 R$ 1.072,00 R$ 3.752,00 

Especificação Técnica: peso médio 470g. Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar 
uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua 
forma e aparência.  Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para consumo humano. Estar isento de 
lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos 
estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Deverá estar 
isento de sujidade, parasitas e larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão 
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.4. ALFACE  
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 600 400 500 700 2200 

Valor 
referência 

R$ 2,40 

Valor Total R$ 1.440,00 R$ 960,00 R$ 1.200,00 R$ 1.680,00 R$ 5.280,00 

Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar 
uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e 
aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim 
como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA.  

3.5. ALMEIRÃO (MAÇO) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 200 250 200 300 950 



 

Valor 
referência 

R$ 2,22 

Valor Total R$ 444,00 R$ 555,00 R$ 444,00 R$ 666,00 R$ 2.109,00 

 
Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar 
uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e 
aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim 
como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. 

3.6. ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 350 200 200 350 1100 

Valor 
referência 

R$ 16,32 

Valor Total R$ 5.711,48  R$ 3.263,70 R$ 3.263,70 R$ 5.711,48 R$ 17.950,35 

Especificação Técnica: Arroz agulhinha, tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 5 Kg. 
Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos e livres de umidade. 

3.7. BANANA NANICA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 2700 2400 2800 1800 9700 

Valor 
referência 

R$ 4,78 

Valor Total R$ 12.906,00  R$ 11.472,00 R$ 13.384,00 R$ 8.604,00 R$ 46.366,00 

Especificação Técnica: Peso médio: 160 g. Climatizada, oriunda de plantas sadias, destinado ao consumo 
“in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte, conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não apresentarem 
lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos afetando a sua aparência, não conter substância 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Tamanho médio e uniforme. 
Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões impostos pela LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.8. BANANA DA TERRA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 150 100 200 300 750 

Valor 
referência 

R$ 6,31 

Valor Total R$ 946,50 R$ 631,00 R$ 1262,00 R$ 1.893,00 R$ 4.732,50 

Especificação Técnica: Peso médio: 200 g. Devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e 



 

imediato. Não apresentarem lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos afetando a sua aparência, 
não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Tamanho 
médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões impostos pela 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.9. BATATA DOCE ROXA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 200 180 200 200 780 

Valor 
referência 

R$ 4,21 

Valor Total R$ 842,00 R$ 757,80 R$ 842,00 R$ 842,00 R$ 3.283,80 

Especificação Técnica: Tubérculo de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não 
são permitidas rachaduras, perfurações, cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças.   
Deve estar livre de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de odor e sabor 
estranho, assim como parasitas e larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer 
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.10. BETERRABA (KG) 
  

PNAE/CREC
HE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 500 300 350 400 1550 

Valor 
referência 

R$ 3,44 

Valor Total R$ 1.720,00 R$ 1.032,00 R$ 1.204,00 R$ 1.376.00 R$ 5.332,00 

Especificação Técnica: tubérculo de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e cor. Não 
são permitidas rachaduras, perfurações, cortes e lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças. 
Deve estar livre de sujidades, terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de odor e sabor 
estranho, assim como parasitas e larvas.  CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer 
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.11. BEBIDA LÁCTEA 
  

PNAE/CREC
HE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 1500 2450 2700 1000 7650 

Valor 
referência 

R$ 3,84 

Valor Total R$ 5.760,00 R$ 9.408,00 R$ 10.368,00 R$ 3.840,00 R$ 29.376,00 

Especificação Técnica: bebida Láctea fermentada nos sabores de morango, coco e outros, embalagem 
asséptica de 900 gramas. Com selo de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal. Embalagem com data de 
fabricação e prazo de validade do produto. 
 

3.12. CENOURA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 600 350 400 600 1950 



 

Valor 
referência 

R$ 3,44 

Valor Total R$ 2.064,00 R$ 1.204,00 R$ 1.376,00 R$ 2.064,00 R$ 6.708,00 

Especificação Técnica: raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. Os tubérculos próprios para o consumo devem proceder de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, não estarem danificados por quaisquer lesões de origem 
mecânica que afetem sua aparência, estarem livres de enfermidades, estarem livres de terra aderente à 
casca, estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, de resíduos de fertilizantes. A 
polpa deverá estar intacta e limpa. Quanto às características microbiológicas, os tubérculos devem obedecer 
os padrões CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Quanto às características microscópicas, não deverá 
apresentar sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 

3.13. CHEIRO VERDE (MAÇO) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 500 350 400 500 1750 

Valor 
referência 

R$ 2,60 

Valor Total R$ 1.300,00 R$ 910,00 R$ 1.040,00 R$ 1.300,00 R$ 4.550,00 

Especificação Técnica: parte verde das hortaliças, 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. Verduras próprias para o consumo devendo ser 
procedentes de plantas sadias, serem frescas, abrigadas dos raios solares, apresentarem grau de 
desenvolvimento ideal quanto ao tamanho, aroma, cor e sabor que são próprias da variedade; estarem livres 
de insetos e doenças, assim como de seus danos.  Isentas de terra aderente, umidade anormal, odores e 
sabores estranhos. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA.  

3.14. COUVE MANTEIGA (MAÇO) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 500 350 400 500 1750 

Valor 
referência 

R$ 2,48 

Valor Total R$ 1.240,00 R$ 868,00 R$ 992,00 R$ 1.240,00 R$ 4.340,00 

Especificação Técnica: parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve apresentar 
aroma, coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que 
lhe alterem a sua conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de 
vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e 
enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 
Quanto às características microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela 
ANVISA. Totalmente livres de sujidades e parasitas. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. 

3.15. LARANJA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 700 400 700 600 2400 



 

Valor 
referência 

R$ 2,60 

Valor Total R$ 1.820,00 R$ 1.040,00 R$ 1.820,00 R$ 1.560,00 R$ 6.240,00 

Especificação Técnica: peso médio 200 g. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos 
químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. 
Obedecer aos padrões CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.  
 

3.16. LEITE INTEGRAL TIPO C 1 LITRO  
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 6700 2400 3000 1000 13100 

Valor 
referência 

R$ 3,38 

Valor Total R$ 22.646,00 R$ 8.112,00 R$ 10.140,00 R$ 3.380,00 R$ 44.278,00 

Especificação Técnica: leite integral pasteurizado tipo c (1 litro).  O leite pasteurizado deve ser envasado 
com material adequado para as condições previstas de armazenamento e que garanta a hermetito fechado, 
no menor tempo possível e sob condições que minimizem contaminações. A expedição do leite 
pasteurizado tipo c deve ser conduzida sob temperatura máxima de 4°C (quatro graus celsius), mediante seu 
acondicionamento adequado, e levado às unidades escolares através de veículos com carroçarias providas 
de isolamento térmico e dotadas de unidade frigorífica, a fim de que a temperatura não seja superior a 7°C 
(sete graus celsius). O equipamento de pasteurização a ser utilizado deve cumprir com os requisitos 
operacionais ditados pelo regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal - 
RIISPOA e pelo regulamento técnico específico, no que for pertinente. Todo equipamento, após a 
utilização, deve ser cuidadosamente lavado e sanitizado, de acordo com procedimentos padronizados de 
higiene operacional (PPHO). A realização desses procedimentos deve ser registrada em documentos 
específicos, caracterizando a padronização e garantia da qualidade, para gerar rastreabilidade e 
confiabilidade, a exemplo do processo de análise de perigos e pontos críticos de controle - APPCC. O 
produto deverá conter rótulo com especificações do produto, data do envase, data de validade, informação 
nutricional e demais informações exigidas pela ANVISA. O leite deverá ser integral, pasteurizado, 
refrigerado, embalado de acordo com a ANVISA. Com selo de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal. 

3.17. LIMÃO ROSA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 40 160 100 70 370 

Valor 
referência 

R$ 2,68 

Valor Total R$ 107,20 R$ 428,00 R$ 268,00 R$ 187,60 R$ 991,60 

Especificação Técnica: procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes a casca, isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, Tamanho médio 
e uniforme. Quanto às características microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos padrões 
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem. 



 

3.18. MAMÃO PAPAYA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 900 300 0 0 1200 

Valor 
referência 

R$ 3,83 

Valor Total R$ 3.447,00 R$ 1.149,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.596,00 

Especificação Técnica: procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor próprios das variedades, 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Sem umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, 
as verduras deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso 
na embalagem. 

3.19. MANDIOCA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 450 380 450 400 1680 

Valor 
referência 

R$ 3,83 

Valor Total R$ 1.723,50 R$ 1.455,40 R$ 1.723,50 R$ 1.532,00 R$ 6.434,40 

Especificação Técnica: mandioca com casca. Devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios das variedades, apresentar grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que 
afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca.  Sem umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. Os alimentos orgânicos devem ser certificados e podem informar no rótulo a expressão 
“orgânico” ou “produto orgânico”. Deverão ser isento do uso de agrotóxicos. 

3.20. MANTEIGA (UNIDADE) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 150 180 200 80 610 

Valor 
referência 

R$ 18,50 

Valor Total R$ 2.775,00 R$ 3.330,00 R$ 3.700,00 R$ 1.480,00 R$ 11.285,00 

Especificação Técnica: manteiga com sal, com valor calórico 74 kcal em 10 gramas, 4,8g de gordura 
saturada, 8,3g de gorduras totais, 90mg de sódio, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. 

3.21. MARACUJÁ (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 250 250 300 300 1100 



 

Valor 
referência 

R$ 5,35 

Valor Total R$ 1.337,50 R$ 1.337,50 R$ 1.605,00 R$ 1.605,00 R$ 5.885,00 

Especificação Técnica: maracujá in natura, ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, 
cor e sabor característicos da espécie, isento de sujeiras, insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

3.22. MELANCIA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 3800 3000 3700 3000 13.500 

Valor 
referência 

R$ 1,43 

Valor Total R$ 5434,00 R$ 4.290,00 R$ 5.291,00 R$ 4.290,00 R$ 19.305,00 

Especificação Técnica: peso médio 8 kg redonda/comprida, fruto sadio, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da  
variedade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, 
as verduras deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso 
na embalagem. 

3.23. QUEIJO MUSSARELA (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 150 150 300 200 850 

Valor 
referência 

R$ 26,39 

Valor Total R$ 3.958,50 R$ 3.958,50 R$ 7.917,00 R$ 5.278,00 R$ 21.112,00 

Especificação Técnica: Queijo tipo mussarela com registro no SIF, SISE/MT ou SIM, produto elaborado 
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro 
próprio, sabor suave, levemente salgado e resfriado. O produto deverá ser entregue fatiado. 

3.24. QUIABO (KG) 
  

PNAE/CRE
CHE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 150 180 200 200 730 

Valor 
referência 

R$ 4,44 

Valor Total R$ 666,00 R$ 799,20 R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 3.241,20 

Especificação Técnica: Serão aceitos os produtos tenros, bem cheios e firmes.Ponta que se quebra com 
facilidade e de cor verde-clara. Deverá apresentar o peso na embalagem, conforme solicitação. 

3.25. REPOLHO BRANCO (KG) 
  

PNAE/CREC
HE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 250 130 250 250 880 



 

Valor 
referência 

R$ 2,10 

Valor Total R$ 525,00 R$ 273,00 R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 1.848,00 

Especificação Técnica: Repolho branco (Kg). Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não 
se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme solicitação. 

3.26. RÚCULA (MAÇO) 
  

PNAE/CREC
HE 

PNAE/ 
PRÉ 

ESCOLAR 

PNAE/ 
FUNDAMENT

AL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 180 180 200 200 760 

Valor 
referência 

R$ 2,48 

Valor Total R$ 447,12 R$ 447,12 R$ 496,80 R$ 496,80 R$ 1.887,84 

Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar 
uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e 
aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim 
como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas. 
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. 

3.27. VAGEM (KG) 
 CRECHE PNAE/ 

PRÉ 
ESCOLA 

PNAE/ 
FUNDAMENTAL 

PNAE/ 
MAIS 

EDUCAÇÃO 

TOTAL

Quantidade (Kg) 80 80 100 100 360
Valor referência R$ 8,43 
Valor Total R$ 674,40 R$ 674,40 R$ 843,00 R$ 843,00 R$ 3.034,80

Especificação Técnica: Não serão aceitos produtos estragados ou que não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de qualidade. Deve ser de cor brilhante, tenra e quebradiça. Vagens frescas que cedem à 
pressão da unha e não são moles e nem escuras nas extremidades. Os produtos devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme solicitação. 
4. VALOR DE REFERÊNCIA 
 

4.1. Valor de Referência Global de no máximo: R$ 356.187,32 
 

 VALOR 

PNAE/ CRECHE R$ 95,366,20 

PNAE/PRÉ ESCOLAR R$ 73.222,42 

PNAE/FUNDAMENTAL R$ 84.912,00 

PNAE/MAIS EDUCAÇÃO R$ 64.189,38 

TOTAL R$ 317.689,99 

 



 

4.2. Dotação  
PROGRAMA DE TRABALHO/ATIVIDADE:  

      ELEMENTO DE DESPESA/CÓDIGO: ________________________________ 
 
 
5. PRAZO 
Todos os produtos (perecíveis ou não) serão entregues conforme solicitado e a critério das Escolas, das 
Creches ou do Departamento de Nutrição, que poderá ser semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, 
entre os meses de março a agosto de 2017; 
As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 01 (um) dia após o repasse da REQUISIÇÃO (Nota 
de Autorização de Fornecimento) expedida pela Prefeitura a pedido da Secretaria de Educação, através do 
Departamento de Alimentação Escolar.  

4. METODOLOGIA 
 
5. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 
Os proponentes concorrentes devem apresentar Alvará Sanitário e o Laudo Técnico de Vistoria do local, 
emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância 
Sanitária. O documento deverá demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular e para 
o fornecimento de gêneros alimentícios de qualidade; 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Entregar os gêneros alimentícios nas Escolas e Creches Municipais, exceto nas Escolas Rurais (E. Mun. 
Paulo Cézar Leinig, E. Mun. Aluízio de Azevedo e E. Mun. Castelo Branco). Estas escolas o Diretor irá 
combinar um lugar com a contratada para realizar a entrega; 
Realizar entrega durante os seguintes horários: das 07h00min às 10h30min e das 13h00min às 16h30min. 
Qualquer outro horário pode ser determinado desde que ambas às partes (contratada e Escolas/Creches), 
estiverem de comum acordo; 
Não terceirizar a entrega, utilizando-se do transporte escolar ou qualquer outra transporte que não esteja 
apto para esta finalidade; 
Realizar trocas de produto caso a data de validade estiver vencida ou o produto apresentar qualquer 
problema no que se refere às características organolépticas ou não atenderem as especificações técnicas 
deste termo; 
Realizar a entrega dos gêneros alimentícios em carro próprio para a finalidade, e no caso de produtos 
perecíveis, utilizar-se de carro com refrigeração para que não haja deterioração do produto; 
Receber mensalmente do Departamento de Alimentação Escolar a Nota de Autorização de Despesa-
Autorização de Fornecimento (REQUISIÇÃO); 
Obedecer rigorosamente o cronograma de entrega das Escolas e das Creches, onde constam as quantidades 
e a data de entrega dos produtos; 
Entregar os produtos somente às pessoas autorizadas pelo recebimento; 
Conferir o produto, no ato da entrega, juntamente com a responsável pelo recebimento e solicitar que a 
responsável assine, de forma legível e por extenso em documento impresso pela contratada, o produto 
recebido; 
Entregar no ato da entrega à pessoa responsável, os documentos que comprovem o recebimento dos 
produtos pelas Escolas e Creches. 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Entregar à contratada mensalmente a Nota de Autorização de Despesa - REQUISIÇÕES; 
A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Secretaria Municipal 
de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar. 

 
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 04/2015, 
Art.29, §3º) ANEXO I. 



 

2. FONTE DE RECURSO  
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

07 – Secretaria Municipal de Educação 

04 – Alimentação e Nutrição (Merenda Escolar) 

2.219 (359) – Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.90.30.00.00.00.00 0015– Material de Consumo 

 

07 – Secretaria Municipal de Educação 

04 – Alimentação e Nutrição (Merenda Escolar) 

2.220 (360)  – Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.90.30.00.00.00.00 0015– Material de Consumo 

 

07 – Secretaria Municipal de Educação 

04 – Alimentação e Nutrição (Merenda Escolar) 

2.221 (361) – Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.90.30.00.00.00.00 0015– Material de Consumo 

 

07 – Secretaria Municipal de Educação 

04 – Alimentação e Nutrição (Merenda Escolar) 

2.222 (362) – Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.90.30.00.00.00.00 0015– Material de Consumo 

 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução 
FNDE nº 04/2015.  
3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em 
grupo). 
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena 
de inabilitação:  
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.  

 



 

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL  
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação:  
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. 

 

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação:  
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;  

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;  

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados;  

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda de seus cooperados/associados.  

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

 
4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA  
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão 

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo II 

(modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015).  

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata, 

após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado 04 dias após o 

prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 10 dias os selecionados serão convocados 

para assinatura dos contratos.  

4.3. Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios estabelecidos pelo 
FNDE/CD nº26/2013, de 17/06/2013 e na Resolução FNDE/CD n°4, de 02/04/2015. 



 

4.4. 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.  

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes 

poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 dias, conforme análise da 

Comissão Julgadora. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas 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.  

5.2. 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. I 

II - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

5.3. 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); Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos 

de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo 

com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de 

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP 

Jurídica.  

5.5. Em caso de persistir o 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. 

 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS  

6.1. Os fornecedores classificados em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras indicadas no quadro 

abaixo na das 8:00 as 11:00 horas e das 14:00 até as 16:45 horas, na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, no Departamento de Nutrição, até o dia 00 de Janeiro de 2017, até as 16:45 horas, para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, 



 

imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado em 02 dias após o prazo 

da apresentação das amostras. 

 

Nº Produto 
06 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG 
11 BEBIDA LÁCTEA 900 ML 
17 LEITE INTEGRAL TIPO C 1 LITRO 
20 MANTEIGA 500 G 
23 QUEIJO MUSSARELA  
 

7. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
7.1. As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no Edital 

devem do ser repostas no prazo máximo de 24horas da entrega. De acordo com a Lei nº8135/1990 “é 

configurado como crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda 

por preço estabelecido para os demais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (art.7º 

, incisos III e IX). 

7.2.As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. 

7.3. As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. 

7.4. As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 

7.5. Deverão estar isentas de: 

a)Substâncias terrosas; 

b)Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

c)Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens; 

d)Sem umidade externa anormal; 

e)Isentas de odor e sabor estranhos; 

f)Isenta de enfermidades; 

g)Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

8. EMBALAGENS 
8.1. Os produtos deverão vir embalados em sacos de polietileno transparentes com identificação dos pesos 

e/ou unidade do produto. 

9. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

9.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues pelo próprio fornecedor, na composição dos preços foram 

acrescidos aos hortifrutigranjeiros 15% a mais do valor para custeio de embalagens e transporte. O transporte 

deve ser adequado para gêneros alimentícios e entregues em 16 escolas (ponto a ponto) e 3 escolas serão 

definidas como diretor para o recebimento o ponto de entrega. Os alimentos devem estar devidamente 

embalados em sacos plásticos transparentes atóxicos com o peso identificado e acondicionados em caixas 

plásticas higienizadas para garantir as condições higiênico-sanitárias e o transporte dos mesmos. Os dias e 



 

horários das entregas serão determinados pelo setor de Alimentação Escolar em função dos cardápios pré-

estabelecidos. Os horários para recebimento das mercadorias nas escolas serão das 7h às 10h30 e das 13h às 

16h. O setor de Alimentação Escolar passará com 5 (cinco) dias de antecedência ao fornecedor, as 

quantidades dos produtos, tendo até 48 horas para possíveis alterações como, cancelamento e/ou ajustes das 

quantidades solicitadas. Nos pedidos constarão dados como, o peso de cada embalagem, os produtos que 

deverão ser entregues e os dias das entregas. Toda entrega deverá ser respectivamente acompanhada da 

referida nota fiscal eletrônica. Segue relação em anexo III os nomes e endereços de todas as escolas que 

serão atendidas. 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de transferência bancaria, 

mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação 

de pagamento, para cada faturamento. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:  

• Secretaria Municipal de Educação; 

• Secretária Municipal de Agricultura; 

• Jornal local; 

• EMPAER; 

• Cooperativa Ouro Verde; 

• Rádio; 

• TV local; 

• Feira Municipal de Alta Floresta; 

 

11.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou 

municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.  

11.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação 

escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, 

e obedecerão 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/Ano/E.Ex. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do 

número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 

comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores 

familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.  



 

11.4. 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.  

Alta Floresta/MT, 12 de janeiro  de 2017. 

 

 

Asiel Bezerra de Araújo 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Valdeti Aparecida Heinzen 
Presidente da CPL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
MÉDIA DE PREÇOS 

 
ALIMENTOS UNIDADE MÉDIA 

1 ABACAXI UNIDADE R$         5,29 

2 ABÓBORA CABOTIÃ KG R$         2,79 

3 ABOBRINHA VERDE KG R$         2,68 

4 ALFACE MAÇO R$         2,40 

5 ALMEIRÃO MAÇO R$         2,22 

6 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PCT 5KG PACOTE R$      16,32 

7 BANANA NANICA KG R$         4,78 

8 BANANA DA TERRA KG R$         6,31 

9 BATATA DOCE KG R$         4,21 

10 BETERRABA KG R$         3,44 

11 BEBIDA LACTEA 900 ML PACOTE R$         3,84 

12 CENOURA KG R$         3,44 

13 CHEIRO VERDE MAÇO R$         2,60 

14 COUVE MANTEIGA MAÇO R$         2,48 

15 LARANJA KG R$         2,60 

16 LIMÃO KG R$         2,68 

17 LEITE INTEGRAL TIPO C 1 LITRO PACOTE R$         3,38 

18 MAMÃO PAPAIA KG R$         3,83 

19 MANDIOCA KG R$         3,83 

20 MANTEIGA KG R$      18,50 

21 MARACUJÁ KG R$         5,35 

22 MELANCIA KG R$         1,43 

23 QUEIJO MUSSARELA KG R$      26,39 

24 QUIABO KG R$         4,44 

25 REPOLHO BRANCO KG R$         2,10 

26 RÚCULA MAÇO R$         2,48 

27 VAGEM KG R$         8,43 

 



 

ANEXO II 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

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 
  

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 xxx/xxxx (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 
( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 
Articuladora (quando 
houver) 

10. E-mail/Fone 

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 
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 

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: 

 
 
 



 

 

 

ANEXO III 

LISTA DE ENDEREÇOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA A ENTREGA 
* As escolas localizadas na Zona Rural os Diretores irão combinar um lugar com a contratada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLAS/CRECHES MUNICIPAIS ENDEREÇO TELEFONE 
E. E. Infantil Laura Vicunã Rua B – 04, setor B, Centro (66)3903-1263 
E. E. Infantil Irmã Dulce Av. Bom Pastor, s/n, em frente à Associação 

de Moradores Bairro Cidade alta 
(66)3903-1269 

E. E. Infantil Anjo Da Guarda Av. Minas Gerais, s/ n, ao lado da E.E. Rui 
Barbosa 

Bairro Cidade Alta 

(66)3903-1262 

E. E. Infantil Menino Jesus Rua Orlândia n 201, próximo a E. E. Ludovico 
da Riva. Bairro Vila Nova 

(66)3903-1264 

E. E. Infantil Paulo Pires Pereira Av. São Gabriel s/ n Bairro, Boa Nova III (66)3903-1265 

E. E. Infantil Maria Domingas 
Mazzarello 

Rua H 9, s/ n, casa Pinardi, Setor industrial (66)3903-1261 

E. E. Infantil Semente do Saber Rua Pitágoras n 11, A, Q-D 34, Lote 3, Jardim 
Universitário 

(66)3903-1090 

E. E. Infantil Trenzinho Mágico Rua Visconde Rio Branco, Pátio da Igreja, 
Bairro Cidade Bela 

(66)3903-1266 

E. E. Infantil Princípio da Sabedoria Rua dos Pardais nº 317, Jardim das Araras (66)3903-1268 

E. M. Arte de Aprender Rua E 01 nº 122/B Setor E (66)3521-8260 
E. M. Sonia Maria Faleiro Rua Matarazzo, n 24, próximo ao comercial 

Boa Esperança – Bairro Boa Esperança 
(66)3903-1166 

E. M. Jardim das Flores Rua Jasmin, s/ n, próximo ao bar do polaco. 
Jardim das Flores 

(66)3903-1259 

E. M. Vicente Francisco da Silva Av. Teles Pires, s/ número, Próximo a 
secretaria de Obras, José operário 

(66)3521-1282 

E. M. Nilo Procópio Peçanha Av. Brasil, s/n próximo a lanchonete Brasil, 
Jardim Primavera 

(66)3903-1069 

E. M Geny Silvério Dalarincy Rua das Videiras n 105, Jardim Panorama (66)3903-1066 
E. M. Castelo Branco* Comunidade Santa Rita, Zona Rural (66)9213-3898 
E. M Aluísio de Azevedo* Comunidade Rio Verde, Zona Rural (66)9216-5492 
E. M. Paulo Cézar Leining* Ramal do Mogno, Zona Rural (66)99621-1911 
E. M. Prof Benjamim Pádoa Av. Ariosto da Riva Neto, n 3575, Centro (66) 3903-1067 



 

 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO N.º ......../2017 
  
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Ariosto da Riva, 
3391, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de 
Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro lado .................................... CPF: .............................., 
com sede à ......................................................, em Alta Floresta/MT, denominado 
CONTRATADO, fundamentado  nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista 
o que consta na Chamada Pública nº ................/2017, 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 A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 
rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE 1º semestre de 2017, descritos 
nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública nº 
001/2017, 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 no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA:  
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ 
.......................(......................) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  



 

 

 
CLÁUSULA QUARTA  
O CONTRATADO FORNECEDOR ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de 
venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 
disponibilizada pelo MDA. 
  
CLÁUSULA QUINTA:  
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até ..... de agosto de 2017.  
 
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 
com a chamada pública n.º 001/2017.  
 
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA:  
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o 
valor total de R$ ....................... (............................) conforme listagem a seguir:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL  

 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
No valor mencionado na cláusula quarta estão 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.  
 
CLÁUSULA OITAVA:  
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2017. 
 
CLÁUSULA NONA:  
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado 
qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 
do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os 
repasses mensais de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) em tempo hábil.  
 
CLÁUSULA ONZE:  
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 
20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  
 
CLÁUSULA DOZE:  
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
estando à disposição para comprovação.  
 
CLÁUSULA TREZE:  
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos 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 QUATORZE:  
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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 QUINZE:  
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares poderá:  
 
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 a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  
 
CLÁUSULA DEZESSEIS:  
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente.  
 
CLÁUSULA DEZESSETE:  
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTA FLORESTA - MT e Cultura, da Entidade Executora, da Escola onde o produto 
será entregue, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 
designadas pelo FNDE. 
  
CLÁUSULA DEZOITO:  
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2017, pela 
Resolução e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os 
seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  
 
CLÁUSULA DEZENOVE:  
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardada as suas condições essenciais.  
 
CLÁUSULA VINTE:  
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, por 
fax, transmitido pelas partes.  
 
CLÁUSULA VINTE E UM:  
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.  
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS:  
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até  ..... de agosto de 2017.  
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:  



 

 

 
É competente o Foro da Comarca de Alta Floresta - MT 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.  
 
 

Alta Floresta/MT, ......... de ....................... de 2017.  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
1._________________________            2.____________________________ 
RG:                                                     RG 


