
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Secretaria Municipal de Educação 

Avenida Espirito Santo, nº 166, centro-  (28) 3553 3384  -  educacao@guacui.es.gov.br 

 

 
OF/SEME/Nº912/2019 

Guaçuí-ES, 05 de Dezembro de 2019 

 

 

A Exma. Prefeita Municipal 

Vera Lúcia Costa 

 

Assunto: Solicitação de Gêneros Alimentícios proveniente da Agricultura Familiar, para 
suprimento de nossas EMEFS E CEMEIS pelo período de 12 meses para o ano de 2020  

 

 
1.   O art.14 da lei 8.666/93 determina que “nenhuma compra será feita sem a 
adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.” 
 
2.    Portanto, solicitamos de Vossa Excelência autorização para contratação e/ou 
aquisição de materiais, bens e/ou serviços conforme especificação, quantidades e demais 
informações dispostas no Termo de Referência (anexo). 
 

3.   Abaixo informamos o(s) respectivo(s) programa(s), fonte(s) de recurso(s) e 
conta(s) que subsidiaram a(s) referida(s) aquisição(ões): 
 

Programa(s) Fonte(s) de Recurso(s) Número(s) da Conta(s) 

FNDE   
 

Respeitosamente, 

 

 
 

Liomar Luciano de Oliveira 
Secretário(a) de Educação Municipal Interino 
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TERMO DE REFERÊNCIA – Simplificado 
 

1 – OBJETO 

Solicitação de Gêneros Alimentícios proveniente da Agricultura Familiar, para 
suprimento de nossas EMEFS E CEMEIS pelo período de 12 meses para o ano de 2020 
2 – JUSTIFICATIVA 

Considerando o cumprimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 
contrapartida da Prefeitura Municipal de Guaçuí, que tem como objetivo fornecer 
alimentos de qualidade para a merenda escolar, mantendo assim as necessidades de 
nossos estudantes garantidas em todo o período de estudos, faz-se necessário o pedido. 
3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

ENSINO FUNDAMENTAL - Gênero Alimentício - Chamada Pública - 2020 

N

º 
Produto  Ficha Técnica  Embalagens 

Unidad

e 

Quan

tidade 

Valor 

Médi

o 

Unitá

rio 

V. Médio  

Total 

1 Abóbora Madura 

In Natura - Primeira 
qualidade,  Madura, de 

tamanho médio, limpo, de 
primeira qualidade, 

acondicionada de forma a 
evitar danos físicos. O 

transporte e conservação 

em condições adequadas 
para o conmumo. Ausência 

de parasitas, sujidades, 
larvas e corpos estranhos 

aderidos à casca.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 1750 2,68 4690,00 

2 Alface Orgânica 

In natura - Primeira 
qualidade, Sem 

Agroctóxico,  Fresca, Folhas 
médias para grande, com 
coloração verde-escuro, 

tamanho uniforoe e típico 

da variedade, com folhas 
lisas e viçosas, firmes, sem 
manchas, e sem sujidades, 
livre de ataque de pragas 
e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou caixa plástica, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata. 

Quilo 2100 5,61 11781,00 
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3 Aipim 

In Natura - Primeira 
qualidade - Tipo extra, 

branca. Tamanho e 
coloração: uniformes, 

consumo imediato e em 
escala. Características: 

Produto selecionado, de 1ª 
qualidade, com polpa firme 
e intacta sem danos físicos 

oriundos do manuseio e 
transporte, sem sujidades, 
sem ataque de pragas e/ou 

doenças, livre de 
rachaduras. Que mantenha 

suas características 
sensoriais após o cozimento 

(enxuta).  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2450 2,82 6909,00 

4 Banana da Terra  

In Natura - Primeira 
qualidade,  apresentando 
grau de maturação que 

permita suportar a 
manipulação, o transporte 

e a conservação em 
condições adequadas para 

o consumo, com ausência 
de sujidades, parasitos e 

larvas. Devem  DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 
íntegras, sem traço de 

descoloração ou manchas. 
Deverá ser transportados 
em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2800 4,00 11200,00 

5 Banana Prata  

In Natura - Primeira 
qualidade,   tamanho e 
coloração: uniformes. 

Características: produto 
selecionado, com polpa 

firme e intacta, DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 

sem danos físicos oriundos 
do manuseio e transporte, 
livre de ataque de pragas 

e/ou doenças. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 4200 2,81 11802,00 

6 Banina Nanica 

In Natura -  Primeira 
qualidade, tamanho e 
coloração: uniformes. 

Características: produto 
selecionado, com polpa 

firme e intacta, DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 

sem danos físicos oriundos 
do manuseio e transporte, 
livre de ataque de pragas 

e/ou doenças. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 1400 2,39 3346,00 
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7 Canjiquinha 

Primeira qualidade -  
Primeira qualidade, 
Amarela, de milho 

triturado, média, de 1º 
qualidade, devendo estar 

isento de sujidades, ataque 
de pragas e/ou doenças, 
livres de umidade, com 
coloração específica.  

  
  
  

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg de produto, 

sacolas plásticas, 
hermeticamente vedada. 
Deve estar intacta e ser 

resistente.  
Devendo apresentar na 

embalagem: marca, 
quantidade, lote, tabela 

nutricional, data de 
fabricação e validade.  

Embalagem Secundária: 
Podendo se entregue em 

saco plástico com no 
máximo 10kg. 

 
Validade de no mínimo 
de 06 (seis) meses a 

partir da entrega. 

Quilo 490 2,99 1465,10 

8 Cebolinha verde  

In Natura -  Primeira 
qualidade, folhas devem ter 

coloração verde escuro, 

hastes e folhas firmes e 
sem furinhos, isentas de 
larvas e demais pragas 

e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 

escolar de acordo com o 
cronograma fornecido pelo 

setor de Alimentação 
Escolar.   

Em caso de produto 
estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 560 13,33 7464,80 

9 Cenoura 

In Natura - Primeira 
qualidade, suculenta, de 

tamanho médio no estado 
in natura, de primeira 
qualidade, isentos de 
sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. 

Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou 
biológica.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 1400 3,95 5530,00 
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10 Couve  

In natura - Primeira 
qualidade, Fresca, com 
coloração verde-escuro, 

tamanho uniforme e típico 
da variedade, com folhas 

lisas e viçosas, firmes, sem 
manchas, e sem sujidades, 
livre de ataque de pragas 
e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 1400 6,01 8414,00 

11 
Farinha de 
Mandioca 

In Natura - Primeira 
qualidade, Tipo 1, fina, 
torrada, seca, branca, 

isenta de matéria terrosa e 
fungos, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. 

Entregar em embalagem 
primária de 1 kg: sacola 
plástica transparente, 

selada, resistente, (fardo) 
de até 10 kg. Devendo 

apresentar na embalagem a 
identificação do fornecedor 

e telefone, nome do 
produto, peso, prazo de 

validade. 
 

Validade de no mínimo 
de 06 (seis) meses a 

partir da entrega. 

Quilo 700 4,96 3472,00 

12 Feijão Preto 

In Natura - Primeira 
qualidade,  tipo 1, limpo, 
extra, cor preta, “curado” 
constituído de mínimo de 

90% de grãos na cor 
característica a variedade 
correspondente, limpos e 
secos, livres de parasitas.  

Entregar em embalagem 
primária: sacola plástica 

transparente, selada, 
resistente, de 1 Kg e 

secundária: sacola plástica 
transparente, selada, 

resistente, (fardo) de até 
10 Kg. Nome do 

produto/nome do produtor/ 
data de fabricação 

oatendendo as normas e 
legislações sanitárias. 

 
Validade de no mínimo 
de 06 (seis) meses a 

partir da entrega.  

Quilo 3500 5,31 18585,00 
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13 
Filet de Peito 

Frango 

In Natura - Primeira 
qualidade - obtido de 
animais sadios e sob 

inspeção sanitária, aspecto 
próprio, não amolecido e 

pegajoso. Inspeção 
Municipal (SIM), Estadual 
(SIE), Federal (SIF) e/ou 

(SUSAF). Isenta de 
manchas esverdeadas e 
pardacentas. Sem pele e 

sem osso. 

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg. Embalado 
em sacos de polietileno, 

hermeticamente fechado e 

rotulado conforme 
legislação sanitária vigente 

e/ou bandeja de isopor 
revestida em filme. 

Embalagem secundária: 
Podendo se reembalada em 
caixa de papelão ou saco 

plástico devidamente 
lacrada.  

Devendo apresentar na 
embalagem: marca,  

quantidade, lote, tabela 
nutricional, data de  

validade.  
 

Validade de no mínimo 
de 06 (seis) meses a 

partir da entrega.  

Quilo 840 12,53 10525,20 

14 Fubá  

In Natura - Primeira 
qualidade - Amarela. Com 

aspectos: cor, cheiro e 
sabor próprio, com 

ausência de umidade, de 
fermentação ou ranço, 
isento de sujidades, 

ataques de pragas e/ou 
doenças.  

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg de produto, 

sacolas plásticas, 
hermeticamente vedada. 
Deve estar intacta e ser 

resistente.  
Devendo apresentar na 

embalagem: marca, 
quantidade, lote, tabela 

nutricional, data de 
fabricação e validade.  

Embalagem Secundária: 

Podendo se entregue em 
saco plástico com no 

máximo 10kg. 
 

Validade de no mínimo 
de 06 (seis) meses a 

partir da entrega. 

Quilo 840 3,15 2646,00 

15 Goiaba 

In Natura - Primeira 
qualidade -apresentando 

tamanho, cor e com 
formação uniforme, 
devendo ser bem 

desenvolvida e madura, 
com polpa intacta e firme, 
DEVENDO ESTA ENTRE 

MADURO, sem danos 
físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 
transporte. Extra, 

selecionada, verdosa. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2800 5,17 14476,00 
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16 Inhame  

In Natura - Primeira 
qualidade - Produto sem 
sujidade tamanho médio, 

uniformes, cor 
característica, firmes e 

compactos, sem brotos e 
de ótima qualidade, sem 
larvas, sem perfurações e 

sem rachaduras 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2100 3,94 8274,00 

17 Laranja Pera 

In Natura - Primeira 
qualidade - Cor 

característica e uniforme, 
amarela, arredondada. Bom 
amadurecimento, firmes e 
íntegras, sem manchas, 
sem sujidades, livre de 
ataque de pragas e/ou 

doenças. Entrega em caixas 
plásticas vazadas padrão ou 
sacos de nylon, contendo 

até 20 kg.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2450 3,55 8697,50 

18 
Mariola 

c/mínimo 20g 

Primeira qualidade - 
Banana e açucar,  
consistência firme. 

 
Marca de Referência: 

Doces Tradição 

Embalagem primária: 
Sacolas plásticas contendo 

20g de produto, 
hermeticamente vedada. 
 Deve estar intacta e ser 

resistente. Devendo 
apresentar na embalagem: 
marca, quantidade, lote, 

tabela nutricional, data de 
fabricação e validade.  

 
Embalagem Secundária: 
Devendo entregar em 

embalgem plástica 
transparente e 

hermeticamente vedada 
com 20 sachês de 20g. 

  
Validade de no mínimo 

de 10 (dez) meses a 
partir da entrega. 

Unidade 56000 0,43 24080,00 
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19 Mel  

In Natura - Primeira 
qualidade - De abelha, 

Puro, livre de impurezas, 
líquido, denso, viscoso, 

translúcido. Cor: levemente 
amarelada a castanho-
escura, odor e sabor 
próprios. Rotulagem 
contendo todas as 

informações obrigatórias, 
carimbo de inspeção 

municipal, estadual ou 
federal, conforme legislação 

vigente. 

Embalagem primária: sachê 
individual contendo 10g. 

Embalagem secundária: 
sacos plásticos resistente, 
selados, (fardo), contendo 

de 1 a 5 kg.  
 

Validade de no mínimo 
06 (seis) meses a partir 

da entrega. 

Quilo 700 37,27 26089,00 

20 
Morango 
Orgânico 

In Natura - de 1ª 
qualidade, fresco, com 

aspecto, cor (uniforme), 
cheiro e sabor próprios, em 
estágio de amadurecimento 
adequado para consumo, 
polpa firme e intacta, sem 
danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte”. 

Consumo imediato, isentos 
de sujidades e de ataque 

de pragas e/ou doenças,  

Entregar em sacolas 
plásticas furadas para 

faciliar a circulação de ar 
para melhor conservar o 
produto com no máximo 

1kg. 

Quilo 1470 20,49 30120,30 

21 Pão  

In Natura - Primeira 
qualidade - Caseiro. 
Produto obtido por 

processamento termológico 
adequado, fabricado com 

matérias primas de 
primeira qualidade, isentos 
de matéria tensa, livre de 

qualquer tipo de 
contaminação biológica 

(bolor), em perfeito estado 
de conservação, cheiro e 
sabor próprio. O pão deve 
apresentar duas costas, 

uma interior e outra mais 
consistente. O miolo deve 

ser leve com porosidade 
regular e coloração clara e 
uniforme. Não apresenta 
odor de fermentação e de 

fumaça.  

Embalagem em sacola 
plástica, hermeticamente 

fechada, contendo 10 
unidades de 50g cada, com 

peso total de 500g. 
Devendo apresentar  na 

embalagem a denominação 
de venda, lista de 

ingredientes, identificação 
do fornecedor e telefone, 
nome do produto, peso, 

prazo de validade de 
acordo com o fabricante, 

informações nutricionais. E 
suas condições deverão 

estar de acordo com a RDC 
263 de 22/09/2005 e suas 
alterações. Devem atender 
as normas de rotulagem 

geral. Entrega com a data 

de fabricação, de no 
máximo, 01 dia antes da 

entrega. Sendo empilhados 
de forma a não 

comprometer a qualidade, 
aparência e a integridade 
do produto. Será rejeitado 

o pão queimado ou mal 
cozido. 

Quilo 245 9,61 2354,45 
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22 Polpa de Fruta 

Primeira qualidade - 
Congelada, nos sabores: 

manga, abacaxi, maracujá, 
goiaba e acerola. 

Características: 100% 
natural, sem aditivo 
químico, integral. 

Embalagem Primária: 
contendo 1kg de polpa de 
fruta, saco composto de 

polietileno, poliéster, 
hermeticamente fechado 
  Deverá constar marca, 
lote, data de fabricação, 
vallidade e registro no 

Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da 

SaúdeRegistro no Ministério 
da Agricultura de acordo 

com a Resolução 12/78 da 

CNNPA.  
 

Validade de no mínimo 
06 (seis) meses a partir 

da entrega.  

Quilo 3500 14,83 51905,00 

23 Taioba  

In Natura - de 1ª 
qualidade, Fresca, com 

coloração verde-escuro e 
tamanho uniforme, típicos 
da variedade, com folhas 

viçosas, firmes, sem 
manchas, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 
qualidade. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 1400 4,70 6580,00 

24 Tomate  

In Natura - de 1ª 
qualidade, Fruto fresco, 

tamanho médio. 
Características íntegras, 

apresentando-se mesclado 
(maduro e de vez), de 1ª 
qualidade, sem sujidades, 

sem lesões físicas, químicas 
ou biológicas, livre de 
ataque de pragas e/ou 

doenças, coloração 
uniforme, com grau de 
maturação tal, que lhe 

permita suportar a 
manipulação.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas 
escolar de acordo com o 

cronograma fornecido pelo 
setor de Alimentação 

Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 

fornecedor se 
responsabiliza pela troca 

imediata.  

Quilo 2100 5,28 11088,00 

Valor Médio Total 
 

R$ 291.494,35 
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ENSINO INFANTIL - Gênero Alimentício - Chamada Pública - 2020 

N

º 
Produto  Ficha Técnica  Embalagens 

Unidad

e 

Quan

tidade 

Valor 

Médio 

Unitári

o 

V. 

Médio  

Total 

1 
Abóbora 
Madura 

In Natura - Primeira 
qualidade,  Madura, de 

tamanho médio, limpo, de 
primeira qualidade, 

acondicionada de forma a 
evitar danos físicos. O 

transporte e conservação 
em condições adequadas 
para o consumo. Ausência 
de parasitas, sujidades, 

larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 750 2,68 2010,00 

2 
Alface 

Orgânica 

In natura - Primeira 
qualidade, Sem 

Agroctóxico,  Fresca, Folhas 
médias para grande, com 
coloração verde-escuro, 

tamanho uniforoe e típico 
da variedade, com folhas 

lisas e viçosas, firmes, sem 
manchas, e sem sujidades, 
livre de ataque de pragas 
e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou caixa plástica, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata. 

Quilo 900 5,61 5049,00 

3 Aipim 

In Natura - Primeira 
qualidade - Tipo extra, 

branca. Tamanho e 
coloração: uniformes, 

consumo imediato e em 
escala. Características: 

Produto selecionado, de 1ª 
qualidade, com polpa firme 
e intacta sem danos físicos 

oriundos do manuseio e 
transporte, sem sujidades, 
sem ataque de pragas e/ou 

doenças, livre de 
rachaduras. Que mantenha 

suas características 
sensoriais após o cozimento 

(enxuta).  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 1050 2,82 2961,00 
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4 
Banana da 

Terra  

In Natura - Primeira 
qualidade,  apresentando 
grau de maturação que 

permita suportar a 
manipulação, o transporte 

e a conservação em 
condições adequadas para 
o consumo, com ausência 
de sujidades, parasitos e 

larvas. Devem  DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 
íntegras, sem traço de 

descoloração ou manchas. 
Deverá ser transportados 
em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 1200 4,00 4800,00 

5 Banana Prata  

In Natura - Primeira 
qualidade,   tamanho e 
coloração: uniformes. 

Características: produto 
selecionado, com polpa 

firme e intacta, DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 

sem danos físicos oriundos 
do manuseio e transporte, 
livre de ataque de pragas 

e/ou doenças. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 1800 2,81 5058,00 

6 Banina Nanica 

In Natura -  Primeira 
qualidade, tamanho e 
coloração: uniformes. 

Características: produto 
selecionado, com polpa 

firme e intacta, DEVENDO 
ESTA ENTRE MADURO, 

sem danos físicos oriundos 
do manuseio e transporte, 
livre de ataque de pragas 

e/ou doenças. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 600 2,39 1434,00 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Secretaria Municipal de Educação 

Avenida Espirito Santo, nº 166, centro-  (28) 3553 3384  -  educacao@guacui.es.gov.br 

 

7 Canjiquinha 

Primeira qualidade -  
Primeira qualidade, 
Amarela, de milho 

triturado, média, de 1º 
qualidade, devendo estar 

isento de sujidades, ataque 
de pragas e/ou doenças, 
livres de umidade, com 
coloração específica.  

  
  
  

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg de produto, 

sacolas plásticas, 
hermeticamente vedada. 
Deve estar intacta e ser 

resistente.  
Devendo apresentar na 

embalagem: marca, 
quantidade, lote, tabela 

nutricional, data de 
fabricação e validade.  

Embalagem Secundária: 
Podendo se entregue em 

saco plástico com no máximo 
10kg. 

 
Validade de no mínimo de 
06 (seis) meses a partir 

da entrega. 

Quilo 210 2,99 627,90 

8 
Cebolinha 

verde  

In Natura -  Primeira 
qualidade, folhas devem ter 

coloração verde escuro, 
hastes e folhas firmes e 
sem furinhos, isentas de 
larvas e demais pragas 

e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 240 13,33 3199,20 

9 Cenoura 

In Natura - Primeira 
qualidade, suculenta, de 

tamanho médio no estado 
in natura, de primeira 
qualidade, isentos de 
sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. 

Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou 
biológica.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 

básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 600 3,95 2370,00 
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10 Couve  

In natura - Primeira 
qualidade, Fresca, com 
coloração verde-escuro, 

tamanho uniforme e típico 
da variedade, com folhas 

lisas e viçosas, firmes, sem 
manchas, e sem sujidades, 
livre de ataque de pragas 
e/ou doenças ou defeitos 
que possam alterar sua 

aparência e/ou qualidade.   

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 600 6,01 3606,00 

11 
Farinha de 
Mandioca 

In Natura - Primeira 
qualidade, Tipo 1, fina, 
torrada, seca, branca, 

isenta de matéria terrosa e 
fungos, livre de umidade e 

fragmentos estranhos. 

Entregar em embalagem 
primária de 1 kg: sacola 

plástica transparente, selada, 
resistente, (fardo) de até 10 
kg. Devendo apresentar na 

embalagem a identificação do 
fornecedor e telefone, nome 
do produto, peso, prazo de 

validade. 
 

Validade de no mínimo de 
06 (seis) meses a partir 

da entrega. 

Quilo 300 4,96 1488,00 

12 Feijão Preto 

In Natura - Primeira 
qualidade,  tipo 1, limpo, 
extra, cor preta, “curado” 
constituído de mínimo de 

90% de grãos na cor 
característica a variedade 
correspondente, limpos e 
secos, livres de parasitas.  

Entregar em embalagem 
primária: sacola plástica 

transparente, selada, 
resistente, de 1 Kg e 

secundária: sacola plástica 
transparente, selada, 

resistente, (fardo) de até 10 
Kg. Nome do produto/nome 

do produtor/ data de 
fabricação oatendendo as 

normas e legislações 
sanitárias. 

 
Validade de no mínimo de 
06 (seis) meses a partir 

da entrega.  

Quilo 1500 5,31 7965,00 
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13 
Filet de Peito 

Frango 

In Natura - Primeira 
qualidade - obtido de 
animais sadios e sob 

inspeção sanitária, aspecto 
próprio, não amolecido e 

pegajoso. Inspeção 
Municipal (SIM), Estadual 
(SIE), Federal (SIF) e/ou 

(SUSAF). Isenta de 
manchas esverdeadas e 
pardacentas. Sem pele e 

sem osso. 

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg. Embalado em 

sacos de polietileno, 
hermeticamente fechado e 

rotulado conforme legislação 
sanitária vigente e/ou 

bandeja de isopor revestida 
em filme. 

Embalagem secundária: 
Podendo se reembalada em 
caixa de papelão ou saco 

plástico devidamente lacrada.  
Devendo apresentar na 

embalagem: marca,  
quantidade, lote, tabela 

nutricional, data de  validade.  
 

Validade de no mínimo de 
06 (seis) meses a partir 

da entrega.  

Quilo 360 12,53 4510,80 

14 Fubá  

In Natura - Primeira 
qualidade - Amarela. Com 

aspectos: cor, cheiro e 
sabor próprio, com 

ausência de umidade, de 
fermentação ou ranço, 
isento de sujidades, 

ataques de pragas e/ou 
doenças.  

Embalagem primária: 
Contendo 1 kg de produto, 

sacolas plásticas, 
hermeticamente vedada. 
Deve estar intacta e ser 

resistente.  
Devendo apresentar na 

embalagem: marca, 
quantidade, lote, tabela 

nutricional, data de 
fabricação e validade.  

Embalagem Secundária: 
Podendo se entregue em 

saco plástico com no máximo 
10kg. 

 
Validade de no mínimo de 
06 (seis) meses a partir 

da entrega. 

Quilo 360 3,15 1134,00 

15 Goiaba 

In Natura - Primeira 
qualidade -apresentando 

tamanho, cor e com 
formação uniforme, 
devendo ser bem 

desenvolvida e madura, 

com polpa intacta e firme, 
DEVENDO ESTA ENTRE 

MADURO, sem danos 
físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 
transporte. Extra, 

selecionada, verdosa. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 

de acordo com o cronograma 
fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 1200 5,17 6204,00 
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16 Inhame  

In Natura - Primeira 
qualidade - Produto sem 
sujidade tamanho médio, 

uniformes, cor 
característica, firmes e 

compactos, sem brotos e 
de ótima qualidade, sem 
larvas, sem perfurações e 

sem rachaduras 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 900 3,94 3546,00 

17 Laranja Pera 

In Natura - Primeira 
qualidade - Cor 

característica e uniforme, 
amarela, arredondada. Bom 
amadurecimento, firmes e 
íntegras, sem manchas, 
sem sujidades, livre de 
ataque de pragas e/ou 

doenças. Entrega em caixas 
plásticas vazadas padrão ou 
sacos de nylon, contendo 

até 20 kg.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 1050 3,55 3727,50 

18 
Mariola 
c/mínimo 20g 

Primeira qualidade - 
Banana e açucar,  
consistência firme. 

 
Marca de Referência: 

Doces Tradição 

Embalagem primária: Sacolas 
plásticas contendo 20g de 
produto, hermeticamente 

vedada. 
 Deve estar intacta e ser 

resistente. Devendo 
apresentar na embalagem: 
marca, quantidade, lote, 

tabela nutricional, data de 
fabricação e validade.  

 
Embalagem Secundária: 
Devendo entregar em 

embalgem plástica 
transparente e 

hermeticamente vedada com 
20 sachês de 20g. 

  
Validade de no mínimo de 
10 (dez) meses a partir da 

entrega. 

Unidade 24000 0,43 
10320,0

0 

19 Mel  

In Natura - Primeira 
qualidade - De abelha, 

Puro, livre de impurezas, 
líquido, denso, viscoso, 

translúcido. Cor: levemente 
amarelada a castanho-
escura, odor e sabor 
próprios. Rotulagem 
contendo todas as 

informações obrigatórias, 
carimbo de inspeção 

municipal, estadual ou 
federal, conforme legislação 

vigente. 

Embalagem primária: sachê 
individual contendo 10g. 
Embalagem secundária: 

sacos plásticos resistente, 
selados, (fardo), contendo de 

1 a 5 kg.  
 

Validade de no mínimo 06 
(seis) meses a partir da 

entrega. 

Quilo 300 37,27 
11181,0

0 
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20 
Morango 

Orgânico 

In Natura - de 1ª 
qualidade, fresco, com 

aspecto, cor (uniforme), 
cheiro e sabor próprios, em 
estágio de amadurecimento 
adequado para consumo, 
polpa firme e intacta, sem 
danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte”. 

Consumo imediato, isentos 
de sujidades e de ataque 
de pragas e/ou doenças,  

Entregar em sacolas plásticas 
furadas para faciliar a 

circulação de ar para melhor 
conservar o produto com no 

máximo 1kg. 

Quilo 630 20,49 
12908,7

0 

21 Pão  

In Natura - Primeira 
qualidade - Caseiro. 
Produto obtido por 

processamento termológico 
adequado, fabricado com 

matérias primas de 
primeira qualidade, isentos 
de matéria tensa, livre de 

qualquer tipo de 
contaminação biológica 

(bolor), em perfeito estado 
de conservação, cheiro e 

sabor próprio. O pão deve 
apresentar duas costas, 

uma interior e outra mais 
consistente. O miolo deve 
ser leve com porosidade 

regular e coloração clara e 
uniforme. Não apresenta 
odor de fermentação e de 

fumaça.  

Embalagem em sacola 
plástica, hermeticamente 

fechada, contendo 10 
unidades de 50g cada, com 

peso total de 500g. Devendo 
apresentar  na embalagem a 
denominação de venda, lista 
de ingredientes, identificação 

do fornecedor e telefone, 
nome do produto, peso, 

prazo de validade de acordo 
com o fabricante, 

informações nutricionais. E 
suas condições deverão estar 
de acordo com a RDC 263 de 

22/09/2005 e suas 
alterações. Devem atender 
as normas de rotulagem 

geral. Entrega com a data de 
fabricação, de no máximo, 01 
dia antes da entrega. Sendo 
empilhados de forma a não 
comprometer a qualidade, 

aparência e a integridade do 
produto. Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido. 

Quilo 105 9,61 1009,05 

22 Polpa de Fruta 

Primeira qualidade - 
Congelada, nos sabores: 

manga, abacaxi, maracujá, 
goiaba e acerola. 

Características: 100% 
natural, sem aditivo 
químico, integral. 

Embalagem Primária: 
contendo 1kg de polpa de 
fruta, saco composto de 

polietileno, poliéster, 
hermeticamente fechado 

  Deverá constar marca, lote, 
data de fabricação, vallidade 
e registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da 
SaúdeRegistro no Ministério 

da Agricultura de acordo com 
a Resolução 12/78 da 

CNNPA.  
 

Validade de no mínimo 06 
(seis) meses a partir da 

entrega.  

Quilo 1500 14,83 
22245,0

0 
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23 Taioba  

In Natura - de 1ª 
qualidade, Fresca, com 

coloração verde-escuro e 

tamanho uniforme, típicos 
da variedade, com folhas 

viçosas, firmes, sem 
manchas, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 
qualidade. 

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 600 4,70 2820,00 

24 Tomate  

In Natura - de 1ª 
qualidade, Fruto fresco, 

tamanho médio. 
Características íntegras, 

apresentando-se mesclado 
(maduro e de vez), de 1ª 
qualidade, sem sujidades, 

sem lesões físicas, químicas 
ou biológicas, livre de 
ataque de pragas e/ou 

doenças, coloração 
uniforme, com grau de 
maturação tal, que lhe 

permita suportar a 
manipulação.  

Embalagem sacos 
transparentes  (tipo cesta 
básica) ou sacos de juta, 
devidamente etiquetado, 

contendo nome do 
fornecedor e quantidade 

(Quilo). Entregar nas escolar 
de acordo com o cronograma 

fornecido pelo setor de 
Alimentação Escolar.   
Em caso de produto 

estragado, ou de tamanho 
que não seja o solicitado, o 
fornecedor se responsabiliza 

pela troca imediata.  

Quilo 900 5,28 4752,00 

Valor Total Médio R$ 124.926,15 

 

 

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

MATERIAL DE CONSUMO: 
Os Itens das EMEFS E CEMEIS da Zona Rural e Distritos deverão ser entregues na  Rodovia 
482, km 93 – Complexo João de Deus Soroldoni, e os itens das EMEFS E CEMEIS da Zona 
Urbana deverão ser entregues nas referidas instituições  de acordo com os Cronogramas 
fornecidos pelo Setor de Alimentação Escolar. 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Como observação, esclarecemos que os produtos “perecíveis” e os “não perecíveis” 
deverão ser entregues conforme cronograma específico, onde os “não perecíveis” deverá 
respeitar as datas de validade informada nas especificações de cada item descrito no 
anexo, para que se cumpram as determinações do PNAE/MEC. 
 

Solicitamos para que seja citado no Edital de Publicação que os “perecíveis” das EMEF’S e 
CEMEIS URBANAS deverão ser entregues nas referidas  EMEFS E CEMEIS de acordo com a 
Autorização de Fornecimento e Cronograma Emitido pelo Setor de Alimentação Escolar, 
exceto  os itens Fubá, Farinha de Mandioca e Feijão que deverão ser entregues no 
Deposito da Alimentação Escolar (Almoxarifado). 
 

Solicitamos para que seja citado no Edital de Publicação que os produtos das EMEFS E 
CEMEIS da Zona Rural e Distritos deverão ser entregues no Deposito da Alimentação 
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Escolar (Almoxarifado), na data programada e horário de 08:00 às 10:30h e de 13:00 às 
17:30h 
 

A entrega dos produtos “perecíveis” deverá ser entregue “semanalmente” de acordo com 
a Autorização de Fornecimento emitida pelo setor de Compras e Cronograma do Setor de 
Alimentação Escolar. E os produtos “não perecíveis” deverão ser entregues 
Bimestralmente de acordo com  a Autorização de Fornecimento emitida pelo setor de 
Compras e Cronograma do Setor de Alimentação Escolar. 

 

E ainda cabe esclarecer que os cronogramas poderão sofrer alterações e que serão 
entregues posteriormente aos agricultores mediante a assinatura do contrato, e que estes 
deverão cumprir rigorosamente as datas de entrega dos gêneros alimentícios, para que 
não haja interrupção no Programa de Alimentação Escolar em nosso Município. 

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

Não se aplica 
7 – VALOR ESTIMADO 

 Considerando os orçamentos obtidos e apresentados no anexo I, o valor estimado é de R$  

416.420,50 (Quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta 

centavos.) 

8 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula), conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

Wendel Amaral Ferreira  
Superintendente de Alimentação Escolar 
Matricula 900797 
9 – CONDIÇÕES GERAIS 

Não se aplica 
DATA:05/12/2019. 
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

 
Bruno Martins Duarte 

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: 
 
 

Liomar Luciano de Oliveira 
Secretario Municipal de Educação Interino 

 


