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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020FME 

 
Edital da Chamada Pública nº 01/2020-FME, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme Resolução FNDE nº 
26 de 17 de junho de 2013. §1º do art.14 da Lei nº 11.947/ 2009. 

 
O MUNÍCIPIO DE VITÓRIA DO XINGU através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA 

DO XINGU, localizada na Avenida Manoel Felix Farias Nº 838 Bairro Centro no município de Vitoria do Xingu - 

PA, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto na Resolução FNDE nº 26/2013, art.14, da Lei 
nº 11.947/2009 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 Esco
lar /PNAE.   

 
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 30 de março de 2020, às 09:00h, no Auditório da 
Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Francisca Da’Láqua nº 009, setor Jardim Da’Láqua, 
Vitória do Xingu/PA – CEP 68.383-00. 

  
1.   OBJETO 
 O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), PRÉ-ESCOLA, ENSINO 
FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, INDÍGENA, E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU - PA, PELO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
V. UNITÁRIO 

R$ 
V. TOTAL R$ 

1 ABÓBORA   4000 QUILO    R$ 3,92 R$ 15.668,00 

 

Especificação : Tipo: Cabutiá, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, ser bem desenvolvida, isenta de 
deformidades, enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

2 AÇAÍ   8000 LITRO    R$ 12,23 R$ 97.816,00 

 

Especificação: Açaí grosso ou especial (tipo A) 
é a polpa extraída com adição de água e 
filtração, apresentando acima de 14% de 
sólidos totais e uma aparência muito densa. 
Sem conservantes e aditivos, embalagem 
plástica esterilizada contendo 1 litro. 

     

 Valor total extenso: 

3 BANANA PRATA   7000 QUILO    R$ 4,76 R$ 33.320,00 

 

Especificação: Tipo: Prata. De 1º qualidade, 
com cascas uniformes, 50% madura, 50% 
verde, nanica, maçã, prata, da terra, marmelo 
em pencas, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

4 GOMA DE TAPIOCA   1000 QUILO    R$ 6,50 R$ 6.500,00 
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Especificação : Feita a partir da fécula de 
mandioca, sem corante, sem conservante, sem 
sódio. Em embalagem plástica dupla de 1kg. 

     

 Valor total extenso: 

5 LARANJA   4000 QUILO    R$ 4,99 R$ 19.948,00 

 

Especificação : Fresca, tamanho mediano, cor 
amarela laranjada, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

6 MELANCIA   8000 QUILO    R$ 3,15 R$ 25.200,00 

 

Especificação : Fresca, cor amarela 
esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

7 POLPA DE FRUTA (ACEROLA)   1800 QUILO    R$ 14,96 R$ 26.922,60 

 
Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 
1kg. 

     

 Valor total extenso: 

8 POLPA DE FRUTA (GOIABA)   3000 QUILO    R$ 14,94 R$ 44.820,00 

 
Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 
1kg. 

     

 Valor total extenso: 

9 POLPA DE FRUTA (CUPUAÇU)   3000 QUILO    R$ 15,33 R$ 45.999,00 

 
Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 
1kg. 

     

 Valor total extenso: 

10 POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ)   3000 QUILO    R$ 17,13 R$ 51.399,00 

 
Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 
1kg. 

     

 Valor total extenso: 

11 POLPA DE FRUTA (TAPEREBÁ)   3000 QUILO    R$ 14,68 R$ 44.049,00 

 
Especificação : Natural integral e congelada 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 
1kg. 

     

 Valor total extenso: 

12 
MESOCARPO DE BABAÇU SABOR 
CHOCOLATE 

  2000 QUILO    R$ 23,33 R$ 46.666,00 

 

Especificação : mesocarpo de babaçu sabor 
chocolate em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástico de 1 kg e 
validade mínima de 1 ano. 

     

 Valor total extenso: 

13 MESOCARPO DE  BABAÇU   4000 QUILO    R$ 20,66 R$ 82.640,00 
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Especificação : Especificação : Mesocarpo de 
Babaçu em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástica de 1 kg e 
validade mínima de 1 ano. 

     

 Valor total extenso: 

14 MAXIXE   1000 QUILO    R$ 6,33 R$ 6.333,00 

 

Especificação : Tipo: regional, fresco, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, firme 
e intacto. 

     

 Valor total extenso: 

15 ALFACE.   10000 UNIDADE  R$ 3,23 R$ 32.330,00 

 

Especificação : Especificação : MAÇO: Crespa, 
fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

     

 Valor total extenso: 

16 CHEIRO VERDE.   5000 UNIDADE  R$ 2,90 R$ 14.500,00 

 

Especificação : Especificação : Maço com 
folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, 
parasitas, e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

17 LIMÃO:   1000 QUILO    R$ 7,07 R$ 7.067,00 

 

Especificação : fresco, cor verde, com aspecto, 
cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, insenta 
de enfermidades, parasistas e larvas,material 
terroso e sujidades, sem danos físicos, 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

18 MAMÃO   4000 QUILO    R$ 4,57 R$ 18.268,00 

 
Especificação : 50% maduro 50% verde, com 
casca firme, não ter rachaduras, partes escuras 
ou machucados, nem picada de insetos. 

     

 Valor total extenso: 

19 CARÁ OU INHAME   3000 QUILO    R$ 6,32 R$ 18.951,00 

 

Especificação : Firme e intacto, sem lesões de 
origem física, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

     

 Valor total extenso: 

20 FEIJÃO VERDE OU VAGEM   3000 QUILO    R$ 6,07 R$ 18.201,00 

 

Especificação : Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme 
e intacta isenta de material terroso, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

     

 Valor total extenso: 
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21 PIMENTA DE CHEIRO   2800 QUILO    R$ 12,97 R$ 36.307,60 

 

Especificação : Pimenta de cheiro, in natura, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

     

 Valor total extenso: 

22 FARINHA DE MANDIOCA.   6000 QUILO    R$ 6,53 R$ 39.162,00 

 

Especificação: Produto obtido dos processos 
de ralar e torrar a mandioca, fina, seca, branca 
ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos 
ou parasitas e livre de umidade e fragmentos 
estranhos. Embalagem: - Primária: saco de 
polietileno atóxico, transparente, resistente, 
termo soldado, com capacidade para 01 kg; - 
Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 
transparente, termo soldado ou fechado com 
fita adesiva plastificada com capacidade para 
até 30 kg. 

     

 Valor total extenso: 

23 COUVE FOLHA .   3000 UNIDADE  R$ 2,90 R$ 8.700,00 

 

Especificação : Maço com folhas verdes sem 
presença de folhas amareladas, sem danos 
físicos oriundos dom manuseio e transporte 
isentos de sujidades, parasitas e larvas, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme 
intacto, devendo ser bem desenvolvido. 

     

 Valor total extenso: 

24 ABACAXI   4000 QUILO    R$ 4,50 R$ 18.000,00 

 

Especificação : Tipo: Havaí ou pérola com 
casca sem manchas, ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 

     

 Valor total extenso: 

25 ABACATE   2000 QUILO    R$ 6,83 R$ 13.666,00 

 

Especificação : Verde, com casca intacta, sem 
ferimentos, podridão ou deformação, isento de 
danos físicos oriundo do manuseio e 
transporte. 

     

 Valor total extenso: 

26 BATATA DOCE   3000 QUILO    R$ 5,37 R$ 16.101,00 

 
Especificação : Firme e intacta, sem lesão de 
origem física, rachaduras, cortes, tamanho e 
conformação uniforme, devendo ser graúda. 

     

 Valor total extenso: 

27 CASTANHA DO PARÁ KG   100 QUILO    R$ 40,60 R$ 4.060,00 

 

Especificação : CASTANHA DO PARÁ 
DESCASCADA EMBALADA EM PACOTES DE 
500G,CONTENDO RÓTULO COM TODAS AS 
INFORMAÇÕES DO PRODUTO E SUA DATA 
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

     

 Valor total extenso: 

28 FRANGO CAIPIRÃO   3000 QUILO    R$ 14,73 R$ 44.199,00 

 

Especificação : frango tipo caipirão, tratada, 
congelada em embalagens individuais, com o 
sim(sistema de inspeção municipal) do produto. 
contendo rótulo com todas as informações do 
produto e sua data de fabricação e validade. 

     

 Valor total extenso: 

29 MACAXEIRA DESCASCADA   4000 QUILO    R$ 5,05 R$ 20.188,00 
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Especificação : em cortes médios de 
5cm,higienizadas.embalagens de 
2kg.embalagem lacrada e com rótulo contendo 
todas as informações técnica do produto.tipo 
branca ou amarela,fresca,isenta de 
umidade,raizes medianas,firme e 
compacta,sabor e cor próprios da 
espécie,isenta de enfermidades,parasitas e 
larvas,material terroso e sujidades,sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte,de colheita recente,livre de resíduos 
de fertilizantes,devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

30 MEL DE ABELHA PURO   2000 LITRO    R$ 42,50 R$ 85.000,00 

 

Especificação : mel puro,sem adição de 
corantes,sem adição de conservantes ou 
qualquer produto que venha interferir na pureza 
do produto.com sim embalagem de 500g, com 
rótulo contendo todas as informações técnicas 
do produto. 

     

 Valor total extenso: 

31 PEPINO   2000 QUILO    R$ 3,80 R$ 7.600,00 

 

Especificação : Fresco, cor esverdeada, com 
aspecto, cheiro e sabor próprio, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos 
e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

     

 Valor total extenso: 

32 TOMATE   2000 QUILO    R$ 6,82 R$ 13.634,00 

 

Especificação : tomate: de boa qualidade, 
inteiros, sem fungos, sem buracos, sem 
manchas. Aspcto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa 
firme e intacta, isento de enfermidades, 
sujidade, parasitas e lavas, sem lesões de 
origem fisíca ou mecânica oriundo de manuseio 
ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo. 

     

 Valor total extenso: 

     Total : R$ 963.215,20 

 
1. FONTE DE RECURSO Recursos provenientes do FNDE/MEC e Recursos Próprio. 
 
2. 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 
26/2013. 
 
2.1. ENVELOPE Nº 01 - 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 e RG; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 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 (Anexo VII); 

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 
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própria, relacionada no projeto de venda (Anexo IV). 

 
2.2. 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 e RG; 

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 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 (Anexo VII); 

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 (Anexo V). 

 
2.3. 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 30 dias; 

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, Estadual e Municipal (certidão do município sede do grupo formal) e sede da licitante; 

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 (Anexo VII); 

VI a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados 
relacionados no projeto de venda (Anexo V); 

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

VIII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados. 
 
3. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 

3.1. 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 Anexos II, IV, V, VI, VII 
e VIII, deste Edital. 
3.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata. 
O resultado da seleção será publicado 2 (dois) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no 
prazo de 05 (cinco) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) contrato(s).  
3.3 O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos 
pelo art. 25 da Resolução.  
3.4.  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. 
3.5 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 10 (dez) dias, conforme análise 
da Comissão Julgadora. 
 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

4.1 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. 
 
4.2 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.  
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
 
4.3 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, 
não havendo prioridade entre estes; 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 
10.831, de 23 de; dezembro de 2003; 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - 
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 
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Caso a EEx/UEX. 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; 
 
4.4 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; 
 
4.5 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. 
 
 
5 DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
5.1 - O (s) fornecedor (es) deverão entregar as amostras indicadas no quadro abaixo os produtos  no dia 30 de 
março de 2020, das 8h às 10h, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Francisca 
Da’Láqua nº 009, setor Jardim Da’Láqua, Vitória do Xingu/PA, juntamente com a entrega do projeto de venda 

e demais documentos habilitatórios, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão 
ser submetidas a testes necessários, imediatamente após o recebimento. 
 
6 LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
6.1-      A entrega dos gêneros alimentícios dos itens 01 a 32 deverá ser feita no endereço citado de acordo com 

o pedido da secretaria e respeitar o cronograma de entrega de cada item. 
6.2 É de inteira responsabilidade do fornecedor as entregas dos seus produtos nas escolas, conforme 
cronograma estipulado pela nutricionista.  
6.3 O alimento processado deve conter em sua embalagem data de processamento e data de validade, assim 
como os dados do produtor. 
 
7 PAGAMENTO 

7.2 O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de, transferência 
bancária ou ordem bancária, mediante apresentação de documento fiscal (Nota Fiscal) correspondente ao 
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.  
7.3 Juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de entrega com data e assinatura do recebedor de 
forma legível. 
 
8 DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.2 A presente Chamada Pública poderá ser obtida no seguinte local: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu, na sala de Licitações. 

8.3 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou 
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
8.4 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 

obedecerá as seguintes regras: 
 

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais 
firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx. 

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. 
 
8.5 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. 
 
 

                                          Vitória do Xingu, 28 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Simone Rodrigues Deziderio 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – LISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM ATENDIDAS EM 2020. 

 
 

 EMEF Aliança Para o Progresso 

EMEF Dulcineia de Almeida 

EMEF Domingas Fortunato 

EMEF Raimunda Cabral 

EMEF Ana Fortunato 

EMEF Padre Eurico 

EMEF Daniel Berg 

EMEF Avelina Maria 

EMEF Bom Jardim I 

EMEF Bom Jesus I 

EMEF Francisca Juruna 

EMEF Nossa Senhora das Graças 

EMEF Nossa Senhora de Nazaré 

EMEF Padre Eurico Krautler 

EMEF Pais Unidos 

EMEF Do evangelho 

EMEF Leonardo D´Vince 

EMEF Leonardo D’Vince Anexo 

EMEF Indígena Pakisamba 

EMEF São Sebastião 

EMEF Benito da Silva Raposo 

EMEF Indígena Ester Juruna 

EMEF Indígena Fortunato Juruna 

EMEIEF São Lazaro do Rio 

Creche Erwin Uchoa 
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Anexo II – Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos da Agricultura 
Familiar e Empreendedor Familiar Rural em 2020. 

 
DOTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS – EJA. 
 

ALIMENTOS VARIEDADE E ESPECIFICAÇÕES QTD/UND 

 
 
 

Abóbora 

Tipo: Cabutiá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, ser bem desenvolvida, isenta 
de deformidades, enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

600 kg 

 
 

Açaí 

Açaí grosso ou especial (tipo A) é a polpa extraída com 
adição de água e filtração, apresentando acima de 14% 
de sólidos totais e uma aparência muito densa.  
Sem conservantes e aditivos, embalagem plástica 
esterilizada contendo 1 litro 

 
 

1200 Litros 

 
Abacaxi 

Tipo: Havaí ou pérola com casca sem manchas, 
ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos 
físicos oriundo do manuseio e transporte 

 
600 kg 

 
Abacate 

Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 
 

 
300 kg 

 
 

Alface 

Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem individual. 

 
1.500 
Maços 

 
Batata doce 

Firme e intacta, sem lesão de origem física, rachaduras, 
cortes, tamanho e conformação uniforme, devendo ser 
graúda. 
 

 
450 kg 

 
 
 
 

Banana Prata 

Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas uniformes, 
50% madura, 50% verde, nanica, maçã, prata, da terra, 
marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 

1050 kg 

 
Cará ou inhame 

Firme e intacto, sem lesões de origem física, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 

 
450 kg 

 
 
 

Cheiro verde 

Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas, e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Em embalagem individual. 

 
 
 
 

750 Maços 

Castanha do Pará  Castanha do Pará Descascada embalada em pacotes 
de 500 g, contendo rotulo com todas as informações do 
produto e sua data de fabricação e validade. 

15 kg 

 
Couve Folha 

Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio 

 
450 
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e transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, 
devendo ser bem desenvolvido. Em embalagem de 
individual. 

Maços 

 
Feijão verde ou  

Vagem 

Fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem de 1 kg, selada, 
com rotulo contendo todas as informações técnicas do 
produto. 

 
450 kg 

 
 
 
 

Farinha de mandioca 

Produto obtido dos processos de ralar e torrar a 
mandioca, fina, seca, branca ou amarela, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos estranhos. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnicas do produto. 

 
 
 
 

900kg 
 

Galinha Caipirão Frango tipo Caipirão, tratada, congelada em 
embalagens individuais, com o SIM (Sistema de 
Inspeção Municipal) do produto. Contendo rotulo com 
todas as informações do produto e sua data de 
fabricação e validade. 

 
 

450kg 

 
 
 

Goma de Tapioca  

Feita a partir da fécula de mandioca, sem corante, sem 
conservante, sem sódio. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnica do produto. 

 
 
 

150 kg 

 
 
 

Laranja 

Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 

600 kg 

 
 
 

Limão 

Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

150 kg 

 
Mamão 

50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter 
rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 
picada de insetos. 

 
600 kg 

 
Mesocarpo de Babaçu 

Mesocarpo de Babaçu em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástica de 1 kg e validade 
mínima de 1 ano. 

 
600 kg 

 
Mesocarpo de Babaçu Sabor 

Chocolate 

Mesocarpo de Babaçu Sabor Chocolate em pó para 
preparo de mingau e massas em embalagem de plástica 
de 1 kg e validade mínima de 1 ano. 

300kg 

 
Maxixe  

Tipo: regional, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
firme e intacto. 

 
150 kg 
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Macaxeira Descascada 

Em cortes médios de 5 cm, higienizadas. Embalagens 
de 2kg. Embalagem lacrada e com rotulo contendo 
todas as informações técnica do produto. Tipo branca 
ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, 
sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 
 
 

520 kg 

 
 

Mel de Abelha Puro. 

Mel Puro, sem adição de corantes, sem adição de 
conservantes ou qualquer produto que venha interferir 
na pureza do produto. Com o SIM. Embalagem de 500 
g, com rotulo contendo todas as informações técnica do 
produto. 

 
 

300kg 

 
 
 

Melancia 

Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

1200 kg 

 
 
 

Pepino 

Fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 

600 kg 

 
 

Pimenta de cheiro 

Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas. 

 
 

150 kg 

Polpa de fruta (Acerola) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Goiaba) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Cupuaçu) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Maracujá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450kg 

Polpa de fruta (Taperebá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

 
 
 

Tomate 

De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, 
sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo 

 
 
 

300 kg 

 

 
DOTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 

 

ALIMENTOS VARIEDADE E ESPECIFICAÇÕES QTD/UND 

 
 
 

Tipo: Cabutiá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, ser bem desenvolvida, isenta 
de deformidades, enfermidades, parasitas e larvas, 
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Abóbora material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

400 kg 

 
 

Açaí 

Açaí grosso ou especial (tipo A) é a polpa extraída com 
adição de água e filtração, apresentando acima de 14% 
de sólidos totais e uma aparência muito densa.  
Sem conservantes e aditivos, embalagem plástica 
esterilizada contendo 1 litro 

 
 

800 Litros 

 
Abacaxi 

Tipo: Havaí ou pérola com casca sem manchas, 
ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos 
físicos oriundo do manuseio e transporte 

 
400 kg 

 
Abacate 

Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 
 

 
400 kg 

 
 

Alface 

Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem individual. 

 
1000 

Maços 

 
Batata doce 

Firme e intacta, sem lesão de origem física, rachaduras, 
cortes, tamanho e conformação uniforme, devendo ser 
graúda. 
 

 
300 kg 

 
 
 
 

Banana Prata 

Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas uniformes, 
50% madura, 50% verde, nanica, maçã, prata, da terra, 
marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 

700 kg 

 
Cará ou inhame 

Firme e intacto, sem lesões de origem física, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 

 
300 kg 

 
 
 

Cheiro verde 

Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas, e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Em embalagem individual. 

 
 
 
 

500 Maços 

 
Castanha do Pará  

Castanha do Pará Descascada embalada em pacotes 
de 500 g, contendo rotulo com todas as informações do 
produto e sua data de fabricação e validade. 

 
10 kg 

 
Couve Folha 

Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio 
e transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, 
devendo ser bem desenvolvido. Em embalagem de 
individual. 

 
300 

Maços 

 
 

Feijão verde ou  
Vagem 

Fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem de 1 kg, selada, 

 
 

300 kg 
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com rotulo contendo todas as informações técnicas do 
produto. 

 
 
 
 

Farinha de mandioca 

Produto obtido dos processos de ralar e torrar a 
mandioca, fina, seca, branca ou amarela, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos estranhos. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnicas do produto. 

 
 
 
 

600kg 
 

Galinha Caipirão Frango tipo Caipirão, tratada, congelada em 
embalagens individuais, com o SIM (Sistema de 
Inspeção Municipal) do produto. Contendo rotulo com 
todas as informações do produto e sua data de 
fabricação e validade. 

 
 

300kg 

 
 
 

Goma de Tapioca  

Feita a partir da fécula de mandioca, sem corante, sem 
conservante, sem sódio. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnica do produto. 

 
 
 

100 kg 

 
 
 

Laranja 

Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 

400 kg 

 
 
 

Limão 

Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

100 kg 

 
Mamão 

50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter 
rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 
picada de insetos. 

 
400 kg 

Mesocarpo de Babaçu Mesocarpo de Babaçu em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástica de 1 kg e validade 
mínima de 1 ano. 

 
400 kg 

Mesocarpo de Babaçu Sabor 
Chocolate 

Mesocarpo de Babaçu Sabor Chocolate em pó para 
preparo de mingau e massas em embalagem de plástica 
de 1 kg e validade mínima de 1 ano. 

200kg 

 
Maxixe  

Tipo: regional, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
firme e intacto. 

 
100 kg 

 
 
 
 
 
 

Macaxeira Descascada 

Em cortes médios de 5 cm, higienizadas. Embalagens 
de 2kg. Embalagem lacrada e com rotulo contendo 
todas as informações técnica do produto. Tipo branca 
ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, 
sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

 
 
 
 
 
 

400 kg 
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fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

 
 

Mel de Abelha Puro. 

Mel Puro, sem adição de corantes, sem adição de 
conservantes ou qualquer produto que venha interferir 
na pureza do produto. Com o SIM. Embalagem de 500 
g, com rotulo contendo todas as informações técnica do 
produto. 

 
 

200kg 

 
 
 

Melancia 

Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

800 kg 

 
 
 

Pepino 

Fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 

400 kg 

 
 

Pimenta de cheiro 

Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas. 

 
 

100 kg 

Polpa de fruta (Acerola) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

300 kg 

Polpa de fruta (Goiaba) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

300 kg 

Polpa de fruta (Cupuaçu) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

300 kg 

Polpa de fruta (Maracujá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

300kg 

Polpa de fruta (Taperebá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

300 kg 

 
 
 

Tomate 

De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, 
sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo 

 
 
 

200 kg 

 
 

DOTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
FUNDAMENTAL. 

 

ALIMENTOS VARIEDADE E ESPECIFICAÇÕES QTD/UND 

 
 
 

Abóbora 

Tipo: Cabutiá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, ser bem desenvolvida, isenta 
de deformidades, enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

2400 kg 

 
 

Açaí 

Açaí grosso ou especial (tipo A) é a polpa extraída com 
adição de água e filtração, apresentando acima de 14% 
de sólidos totais e uma aparência muito densa.  

 
 

4800 Litros 
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Sem conservantes e aditivos, embalagem plástica 
esterilizada contendo 1 litro 

 
Abacaxi 

Tipo: Havaí ou pérola com casca sem manchas, 
ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos 
físicos oriundo do manuseio e transporte 

 
2400 kg 

 
Abacate 

Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 
 

 
1200 kg 

 
 

Alface 

Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem individual. 

 
6000 

Maços 

 
Batata doce 

Firme e intacta, sem lesão de origem física, rachaduras, 
cortes, tamanho e conformação uniforme, devendo ser 
graúda. 
 

 
1800 kg 

 
 
 
 

Banana Prata 

Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas uniformes, 
50% madura, 50% verde, nanica, maçã, prata, da terra, 
marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 

4200 kg 

 
Cará ou inhame 

Firme e intacto, sem lesões de origem física, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 

 
1800 kg 

 
 
 

Cheiro verde 

Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas, e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Em embalagem individual. 

 
 
 
 

3000 
Maços 

Castanha do Pará  Castanha do Pará Descascada embalada em pacotes 
de 500 g, contendo rotulo com todas as informações do 
produto e sua data de fabricação e validade. 

60 kg 

 
Couve Folha 

Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio 
e transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, 
devendo ser bem desenvolvido. Em embalagem de 
individual. 

 
1800 

Maços 

 
 

Feijão verde ou  
Vagem 

Fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem de 1 kg, selada, 
com rotulo contendo todas as informações técnicas do 
produto. 

 
 
 

1800 kg 

 
 
 
 

Farinha de mandioca 

Produto obtido dos processos de ralar e torrar a 
mandioca, fina, seca, branca ou amarela, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos estranhos. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

 
 
 
 

3600 kg 
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físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnicas do produto. 

 
Galinha Caipirão 

Frango tipo Caipirão, tratada, congelada em 
embalagens individuais, com o SIM (Sistema de 
Inspeção Municipal) do produto. Contendo rotulo com 
todas as informações do produto e sua data de 
fabricação e validade. 

 
 

1800 kg 

 
 
 

Goma de Tapioca  

Feita a partir da fécula de mandioca, sem corante, sem 
conservante, sem sódio. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnica do produto. 

 
 
 

600 kg 

 
 
 
 

Laranja 

Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 
 

2400 kg 

 
 
 

Limão 

Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

600 kg 

 
Mamão 

50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter 
rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 
picada de insetos. 

 
2400 kg 

Mesocarpo de Babaçu Mesocarpo de Babaçu em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástica de 1 kg e validade 
mínima de 1 ano. 

 
2400 kg 

Mesocarpo de Babaçu Sabor 
Chocolate 

Mesocarpo de Babaçu Sabor Chocolate em pó para 
preparo de mingau e massas em embalagem de plástica 
de 1 kg e validade mínima de 1 ano. 

1200 kg 

 
Maxixe  

Tipo: regional, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
firme e intacto. 

 
600 kg 

 
 
 
 
 
 

Macaxeira Descascada 

Em cortes médios de 5 cm, higienizadas. Embalagens 
de 2kg. Embalagem lacrada e com rotulo contendo 
todas as informações técnica do produto. Tipo branca 
ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, 
sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 
 
 

2400 kg 

 
 

Mel de Abelha Puro. 

Mel Puro, sem adição de corantes, sem adição de 
conservantes ou qualquer produto que venha interferir 
na pureza do produto. Com o SIM. Embalagem de 500 
g, com rotulo contendo todas as informações técnica do 
produto. 

 
 

1200 kg 

 
 

Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
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Melancia 

bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
4800 kg 

 
 
 

Pepino 

Fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 

400 kg 

 
 

Pimenta de cheiro 

Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas. 

 
 

2400 kg 

Polpa de fruta (Acerola) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

600 kg 

Polpa de fruta (Goiaba) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

1800 kg 

Polpa de fruta (Cupuaçu) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

1800 kg 

Polpa de fruta (Maracujá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

1800kg 

Polpa de fruta (Taperebá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

1800 kg 

 
 
 

Tomate 

De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, 
sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo 

 
 
 

1200 kg 

 
 
DOTAÇÃO -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA 
  

ALIMENTOS VARIEDADE E ESPECIFICAÇÕES QTD/UND 

 
 
 

Abóbora 

Tipo: Cabutiá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, ser bem desenvolvida, isenta 
de deformidades, enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

600 kg 

 
 

Açaí 

Açaí grosso ou especial (tipo A) é a polpa extraída com 
adição de água e filtração, apresentando acima de 14% 
de sólidos totais e uma aparência muito densa.  
Sem conservantes e aditivos, embalagem plástica 
esterilizada contendo 1 litro 

 
 

1200 Litros 

 
Abacaxi 

Tipo: Havaí ou pérola com casca sem manchas, 
ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos 
físicos oriundo do manuseio e transporte 

 
600 kg 

 
Abacate 

Verde, com casca intacta, sem ferimentos, podridão ou 
deformação, isento de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 
 

 
300 kg 
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Alface 

Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem individual. 

 
1.500 
Maços 

 
Batata doce 

Firme e intacta, sem lesão de origem física, rachaduras, 
cortes, tamanho e conformação uniforme, devendo ser 
graúda. 
 

 
450 kg 

 
 
 
 

Banana Prata 

Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas uniformes, 
50% madura, 50% verde, nanica, maçã, prata, da terra, 
marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 

1050 kg 

 
Cará ou inhame 

Firme e intacto, sem lesões de origem física, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 

 
450 kg 

 
 
 

Cheiro verde 

Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas, e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Em embalagem individual. 

 
 
 
 

750 Maços 

Castanha do Pará  Castanha do Pará Descascada embalada em pacotes 
de 500 g, contendo rotulo com todas as informações do 
produto e sua data de fabricação e validade. 

15 kg 

 
Couve Folha 

Maço com folhas verdes sem presença de folhas 
amareladas, sem danos físicos oriundos dom manuseio 
e transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, 
devendo ser bem desenvolvido. Em embalagem de 
individual. 

 
450 

Maços 

 
Feijão verde ou  

Vagem 

Fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta isenta de material 
terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Em embalagem de 1 kg, selada, 
com rotulo contendo todas as informações técnicas do 
produto. 

 
450 kg 

 
 
 
 

Farinha de mandioca 

Produto obtido dos processos de ralar e torrar a 
mandioca, fina, seca, branca ou amarela, isenta de 
matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos estranhos. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnicas do produto. 

 
 
 
 

900kg 
 

Galinha Caipirão Frango tipo Caipirão, tratada, congelada em 
embalagens individuais, com o SIM (Sistema de 
Inspeção Municipal) do produto. Contendo rotulo com 
todas as informações do produto e sua data de 
fabricação e validade. 

 
 

450kg 
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Goma de Tapioca  

Feita a partir da fécula de mandioca, sem corante, sem 
conservante, sem sódio. Fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta 
isenta de material terroso, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. Em 
embalagem de 1 kg, selada, com rotulo contendo todas 
as informações técnica do produto. 

 
 
 

150 kg 

 
 
 

Laranja 

Fresca, tamanho mediano, cor amarela laranjada, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

 
 
 

600 kg 

 
 
 

Limão 

Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

150 kg 

 
Mamão 

50% maduro 50% verde, com casca firme, não ter 
rachaduras, partes escuras ou machucados, nem 
picada de insetos. 

 
600 kg 

Mesocarpo de Babaçu Mesocarpo de Babaçu em pó para preparo de mingau e 
massas em embalagem de plástica de 1 kg e validade 
mínima de 1 ano. 

 
600 kg 

Mesocarpo de Babaçu Sabor 
Chocolate 

Mesocarpo de Babaçu Sabor Chocolate em pó para 
preparo de mingau e massas em embalagem de plástica 
de 1 kg e validade mínima de 1 ano. 

300kg 

 
Maxixe  

Tipo: regional, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
firme e intacto. 

 
150 kg 

 
 
 
 
 
 

Macaxeira Descascada 

Em cortes médios de 5 cm, higienizadas. Embalagens 
de 2kg. Embalagem lacrada e com rotulo contendo 
todas as informações técnica do produto. Tipo branca 
ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, 
sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

 
 
 
 
 
 

600 kg 

 
 

Mel de Abelha Puro. 

Mel Puro, sem adição de corantes, sem adição de 
conservantes ou qualquer produto que venha interferir 
na pureza do produto. Com o SIM. Embalagem de 500 
g, com rotulo contendo todas as informações técnica do 
produto. 

 
 

300kg 

 
 
 

Melancia 

Fresca, cor amarela esverdeada, com aspecto, cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

 
 
 

1200 kg 

 
 

Fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

 
 



Estado do Pará 
 GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479   

Página 20 de 29                    

 

 
Pepino 

desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

600 kg 

 
 

Pimenta de cheiro 

Pimenta de cheiro, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas 
e larvas. 

 
 

150 kg 

Polpa de fruta (Acerola) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Goiaba) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Cupuaçu) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

Polpa de fruta (Maracujá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450kg 

Polpa de fruta (Taperebá) Natural integral e congelada conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 1kg. 

450 kg 

 
 
 

Tomate 

De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, 
sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 
manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo 

 
 
 

300 kg 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE VENDA Nº  /  

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

 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 

 , N.º           , inscrita no CNPJ sob n.º 
   , representada neste ato pela Secretária 
Municipal, a  Sra. CINTHIA MAGALI MOREIRA HOFFMANN, doravante denominado CONTRATANTE, e por 

outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. 
   ,  n.º   ,  em  (município),  inscrita  no  CNPJ  
sob  n.º 
  , (para grupo formal), CPF sob n.º  (grupos informais e 
individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 
11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020FME, 

resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, º semestre de 
 , descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada 
pública n.º 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no 

quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total 
de R$     ( 
 ). 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas 
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste 
Contrato. 
O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar 
incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato. 
 

Produto Unidade Quantidade Periodicidade de 
Entrega 

Preço de Aquisição 

Valor Unitário Valor Total 

      

      

Valor total do contrato  

 
CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 

provenientes do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/FNDE. 
 
CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", 

e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente 
às entregas do mês anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela 
vencida. 
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CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 

45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 
comprovação. 
 
CLÁUSULA NONA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses 

particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, 
deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de 

contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - 
CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada  pública n.º 001/2020-

FME pela Resolução CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os 
seus termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 

entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, 

por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por e-mail, 
transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, 

por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos 

produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2020 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É competente o Foro da Comarca de ALTAMIRA/PA, 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. 
 

Vitória do Xingu __de ________ de 2020. 
 

 
____________________________ __________________________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 
Representante legal da UEx. F. Individual ou Grupo Informal ou Grupo formal 
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TESTEMUNHAS: 
 
1. ___________________________________ 
CPF: 

2. ________________________________ 
CPF: 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
1. Atesto que ________ (nome da entidade executora) ___________, CNPJ _________________, 
representada por  ___ (nome do representante legal)________, CPF ________________ recebeu em 
____/_______/______ ou durante o período de _________/__________/___________ a  
_________/__________/___________  do(s) nome(s) fornecedor(es) ou cooperativa/ associação 
___________________________ dos produtos abaixo relacionados: 
 
 

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 5.Valor Unitário 6.Valor Total (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

7. Totais     

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos. 
 
 
8. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ __________ (__________________). 
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta 
instituição, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos 
produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
aprovado pelo CAE. 
 
 
Vitória do Xingu __de ________ de 2020. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Representante legal da UEx. 

 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Fornecedor Individual ou Representante do Grupo Formal ou Informal 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FORNECEDOR INDIVIDUAL) 

 
 
(NOME DO AGRICULTOR) ______________________,  Brasileiro(a),  casado(a), solteiro(a), 
________(PROFISSÃO), portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________, emitida por (pela)  /
 , em ___/___/____, 
inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº  , detentor da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Física) nº   , residente e  
domiciliado (a) ________________, bairro ______________, CEP _______________ na cidade de   ,
  Estado ____ 
DECLARA, atendendo ao disposto na Resolução/FNDE/CD nº 26/2013 e sob pena de lei, que os produtos 
cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-FME, são oriundos de produção própria, conforme descrito a 
seguir. 
 

Agricultor CPF DAP         Produto  Quantidade 

     

     

     

     

 
 
 

Vitória do Xingu __de __________ de 2020. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Agricultor Fornecedor Individual 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRUPO INFORMAL OU FORMAL) 

 
 
O(A) (NOME DO GRUPO FORMAL – ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº___________________, com sede ________________, bairro 
_____________, CEP _________na cidade de ______, Estado   neste ato representado(a) por (NOME 
DO REPRESENTANTE LEGAL DE ACORDO COM O PROJETO DE VENDA), (NACIONALIDADE), (ESTADO 
CIVIL), (PROFISSÃO), portador (a) da Cédula de Identidade nº _____________, emitida por (pela)  /
 , em  / / ,              inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
nº , residente e domiciliado(a)    , bairro   , 
CEP  na cidade  de ________,  Estado   nos termos do Estatuto Social, 
DECLARA atendendo ao disposto na Resolução/FNDE/CD nº 26/2013 e sob pena de lei, que os produtos cotados 
na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-FME, são oriundos de produção própria dos agricultores familiares e/ou 

associados relacionados no Projeto de Venda, conforme descrito a seguir. 
 

Agricultor CPF DAP        Produto  
Quantidade 

     

     

     

     

     

 
 
Vitória do Xingu __de ____________ de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV: MANOEL FELIX DE FARIAS, Nº 174 – CENTRO – VITÓRIA DO XINGU – FONE: (93)3521-1479  

Página 26 de 29                     

 

ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA 

 

 
     O(A) (NOME DO GRUPO FORMAL – ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA) _________                                                             
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  , com sede  , bairro  , CEP    
   na   cidade   de  , Estado      neste ato representado(a)   por   (NOME   DO   
REPRESENTANTE   LEGAL   DE   ACORDO   COM   O   PROJETO   DE VENDA), (NACIONALIDADE), 
(ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador (a) da Cédula de Identidade nº ______________, emitida por 
(pela) ___________________, em  / /  , inscrito(a) no
 Cadastro de Pessoas Físicas sob nº __________, residente e domiciliado(a) _________________, 
bairro   , CEP _________ na cidade de ____________ , Estado  nos termos do 
Estatuto Social, DECLARA, sob pena de lei, que tem condições de efetuar a entrega dos produtos cotados 
na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-FME, em meios de transporte adequados e em condições corretas de 

acondicionamento, temperatura, embalagem e demais exigências previstas e necessárias de proteção contra 
contaminação e deterioração dos gêneros alimentícios, considerando os dispositivos da RDC nº 216, de 15 de 
setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA e do item 9.2 do Edital que rege a 
CHAMADA PÚBLICA Nº  001/2020-FME, no que couber, no sentido de garantir a segurança higiênico-sanitária 

dos gêneros alimentícios 
 
 
 

Vitória do Xingu __de _______ de 2020. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal 
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ANEXO VIII – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

 

                 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº----------- 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do representante legal  
 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

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

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER) 

 

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

6. Nome da Entidade Articuladora  

 

7.CPF (NÃO PREENCHER) 8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

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

     

     

     

     

     

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

1. Nome da Entidade  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU 

2. CNPJ  
 

3 .Município 

4. Endereço  5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU 
SETOR DE LICITAÇÃO 

7 .CPF 
------------------- 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

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

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

Total do projeto 

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
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V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 
 
 
 

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

 
Local e Data: 

 
________________________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

 

 
 
Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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