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TERMO DE REFERÊNCIA  

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. 

 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, através da Unidade Requisitante, 
pretende, com base na Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução do FNDE nº 026/2013 e 
alterações posteriores, Resolução FNDE nº 006/2020, como as alterações promovidas 
pelas Resoluções 20/2020 e 21/2021, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais legislações correlatas, a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
(FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS, E GRUPOS FORMAIS), 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, cujas especificações e quantitativos encontram-se 
detalhados neste Termo de Referência. 

1.2. A contratação do referido objeto será realizada por meio de CHAMADA PÚBLICA, na forma 
do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme previsão legal: Art. 14, §1º da 
Lei Federal nº 11.947/2009, e §1º do Art. 30 da Resolução CD/FNDE nº 006/2020 e 
alterações, em especial a da Resolução CD/FNDE nº 21/2021, aplicando-se 
subsidiariamente as normas sobre licitações e contratos administrativos da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

1.3. As aquisições utilizarão no mínimo 30% (Trinta por cento) dos recursos advindos das 
parcelas previstas para o ano letivo de 2023, conforme repasses feitos pelo FNDE em 
atendimento ao PNAE, podendo ocorrer alteração no cronograma caso necessário. 

1.4. À Chamada Pública, para contratação do presente objeto, poderão participar os 
interessados sob a condição: Grupos Formais: Associações ou Cooperativas da 
Agricultura Familiar – DAP Jurídica; Grupos Informais: Agricultores Familiares 
reunidos em grupo sem constituição associativa; e Fornecedores Individuais – DAP 
Física, que deverão apresentar Documentos de Habilitação e Projeto de Venda de acordo 

com os critérios da Lei e especificações do Termo de Referência. 

1.5. O descritivo, especificações e outras informações técnicas relevantes, estão 
dispostas na Pauta de Alimentação Escolar 2023, elaborada pela SEMED, parte 
complementar e indivisível deste instrumento.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

2.1. A presente contratação visa a Chamada Pública, para o fornecimento de gêneros 

alimentícios destinados a Alimentação Escolar oriunda da Agricultura Familiar, em 

atendimento às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em 

conformidade com a legislação pertinente, especialmente Leis Federais nº 11.947/09 e nº 

11.326/06 e suas posteriores alterações. Além da legislação será utilizado as Resoluções 

CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 

de abril de 2015 e posteriormente pela atualização com a Resolução CD/FNDE nº 21/2021), 

elementos fundamentais para a caracterização das condições ideais de contratação. 
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2.2. Neste sentido, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou suas organizações atua no sentido de promover a melhoria 

da qualidade da alimentação nas Instituições de Ensino da Rede Municipal e Estadual do 

município de Cachoeira do Arari, de modo a criar oportunidades de geração de renda que 

poderão beneficiar famílias agricultoras locais, estimular a permanência do agricultor no 

campo, valorizar a produção local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário 

sustentável, bem como garantir alimentação adequada, com o uso de alimentos variados, 

seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares locais. 

2.3. Outrossim, a aquisição dos gêneros oriundos da agricultura familiar visa atender as 

necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, 

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, 

desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como condições de saúde 

àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso 

igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias através de cardápio 

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

população local. 

 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Especificação Geral dos produtos e quantitativos, conforme Cardápio Nutricional 

elaborado pela Nutricionista Credenciada e aprovado pelo Conselho Municipal de 

Alimentação – CAE. 

3.2. Para determinação das especificações segue em anexo pedido geral dos alimentos 

perecíveis e não perecíveis conforme o cardápio de 2023. 

 

ITEM GÊNERO DESCRIÇÃO VALIDADE UND 
 

QTD 
 

1.  Repolho 

Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, isento de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio 
e transporte. Embalagem de 20 kg, 
acondicionada em saca apropriada. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  2892 

2.  Abóbora 

In natura, procedente de espécies genuínas e 
sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra 
e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. Embalagem de 20 
kg, acondicionada em saca apropriada. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  2892 

3.  Macaxeira  

In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 
grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. Em embalagens 
plásticas de 1 a 5 kg. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 2 dias 
da data de 
colheita. 

Kg  2892 
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4.  Batata doce 

In natura, tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o 
grau de evolução e maturação, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. Em embalagens 
plásticas de 1 a 5 kg. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 2 dias 
da data de 
colheita. 

Kg  1692 

5.  Couve  

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com 
coloração verde escuro, separados em maços 
padronizados, proceder de espécies genuínas e 
sãs, isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Maços 2988 

6.  
Feijão verde 
(de metro) 

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, 
parasitais e larvas, de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  2988 

7.  Cariru 

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, 
parasitais e larvas, de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Maços  2988 

8.  Jambu  

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, 
parasitais e larvas, de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Maços  1524 

9.  Cheiro verde 

Cheiro verde, de primeira, regional, in natura, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para 
consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA.  

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Maços  7344 

10.  Maxixe  

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

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  1692 

11.  Alface  

Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o 
grau de evolução completo e perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas e defensivos 
agrícolas. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita 

Maços  2988 
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12.  Limão 

 Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos 
oriundo do manuseio e transporte. Embalagem 
de 20 kg, acondicionada em saca apropriada. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita 

Kg  2988 

13.  
Pimentinha 

verde 

Fresca e de boa qualidade. Limpa, livre de 
sujidades Embalagem de 500g,acondicionados 
em basquetas de até 20 kg. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita 

Kg  2472 

14.  
Banana 

prata  

 Amadurecida em penca, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme 
e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio 
e transporte. Acondicionada em embalagem 
plástica tipo basqueta. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  4812 

15.  Melancia 

In natura extra, com grau de maturação 
adequado para o consumo, casca firme sem 
avarias, polpa firme de coloração vermelha com 
aparência fresca e macia, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  27899 

16.  Laranja 

Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Sem danos físicos 
e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 
Embalagem de 20 kg, acondicionada em saca 
apropriada. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  20676 

17.  Mamão 

Apresentando maturação média (de vez), polpa 
firme ao toque, sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécie genuína e sã, 
fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 
Acondicionada em embalagem plástica tipo 
basqueta. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  5250 

18.  Abacaxi  

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, 
parasitais e larvas. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  15499 

19.  Coco verde 

De primeira qualidade, in natura, apresentado 
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, parasitais e larvas. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  41352 

20.  Abacate 

Abacate comum in natura, extra, polpa firme ao 
toque, casca 
lisa e brilhante, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, matéria 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita. 

Kg  5250 
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terrosa, sujidades ou corpos estranhos, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 
Embalagem de 20 kg,  Acondicionada em 
embalagem plástica tipo basqueta.  

21.  Açaí  

Fruto arredondado, casca de cor lisa, integra 
cor, odor, sabor próprio. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. . Acondicionada em 
embalagem plástica tipo basqueta com 13 kg 
(uma rasa). 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 1 dia da 
data de colheita.  

Rasa  12399 

22.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
de maracujá 

Polpa de Fruta integral de maracujá, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio 
de descongelamento, odor forte e desagradável 
e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

23.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
de cupuaçu. 

Polpa de Fruta integral de cupuaçu, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio 
de descongelamento, odor forte e desagradável 
e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

24.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
de acerola. 

Polpa de Fruta integral de acerola, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio 
de descongelamento, odor forte e desagradável 
e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

25.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
de taberebá 

Polpa de Fruta integral de taberebá, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 

Kg  3504 
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de descongelamento, odor forte e desagradável 
e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

entrega. 

26.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
goiaba 

Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada, 
congelada, sem adição de corantes artificiais e 
aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e 
qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

27.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
abacaxi 

Polpa de Fruta integral de abacaxi, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 
característico e agradável. Isenta de: vestígio 
de descongelamento, odor forte e desagradável 
e qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

28.  

Polpa de 
frutas 

congelada 
muruci 

Polpa de Fruta integral de muruci, pasteurizada, 
congelada, sem adição de corantes artificiais e 
aditivos químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígio de 
descongelamento, odor forte e desagradável e 
qualquer substância contaminante. 
Acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais 
e selo de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

Validade mínima 
de 12 (doze) 

meses, a contar 
da data de 
entrega. 

Kg  3504 

29.  
Polpa de 

açaí  

Polpa de açaí. Produto processado no dia, 
branqueado, resfriado ou congelado, com cor, 
sabor e textura características da polpa do 
fruto. Com ausência de sujidades, parasitas e 
resíduos. Processado em embalagem de 1 litro, 
com identificação de origem e data de 

Validade mínima 
não superior a 30 
dias da data de 

fabricação. 

Litro 11641 
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processamento. Devidamente inspecionado e 
fiscalizado pela Vigilância Sanitária. 

30.  

Leite de 
búfala 

pasteurizado 

Leite, integral, pasteurizado (sem adição de 
açúcar e com menos de 5,5g de gordura 
saturada em 100g do produto), cor, aroma e 
odor característico, não rançoso, acondicionado 
em embalagem de sacos plásticos de 
polietileno, contendo 01 (um) litro.com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. O produto 
deverá possuir selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 (três) 
meses a contar da data de entrega. De acordo 
com a Nota Técnica nº 01/2013 – 
COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 

Validade mínima 
de 03 (três) meses 

a contar da data 
de entrega. 

Litro  12355 

31.  
Peixe (file 

congelado) 

Congelado, sem pele, com características 
próprias preservadas, adequadas para o 
consumo. Em embalagem plástica transparente 
de até 2 kg. No rotulo deve conter: data do 
processamento e fabricação, procedência, 
nome ou marca, nº de registro de Inspeção 
Municipal, e ou da Vigilância Sanitária. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 10 dias 
da data de 
fabricação. 

Kg  5892 

32.  
Frango 
caipira 

refrigerado 

Congelado, com características próprias 
preservadas, adequadas para o consumo, não 
deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes flácidas ou 
consistência anormal. No rotulo deve conter: 
data do abate, processamento e fabricação, 
procedência, nome ou marca, nº de registro de 
Inspeção Municipal, e ou da Vigilância 
Sanitária. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 10 dias 
da data de abate. 

Kg  4812 

33.  
Farinha de 
mandioca  

Grupo: seca, Subgrupo: ova, Classe: amarela, 
Unidade de Fornecimento: pacote com 1 a 5 kg, 
Características Adicionais: isentas de matéria 
terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa, produto próprio para 
consumo humano. Devidamente 
inspecionado e fiscalizado pela Vigilância 
Sanitária. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 30 dias 
da data de 
fabricação. 

Kg  2760 

34.  
Farinha de 

tapioca 

 Grupo: seca, Subgrupo: granulada, Tipo: 1, 
Classe: branca, Unidade de Fornecimento: 
pacote com 200 g, Características Adicionais: 
isentas de matéria terrosa e parasitos, não 
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor.  

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 30 dias 
da data de 
fabricação. 

UND/litro 3396 

35.  

Goma de 
Tapioca 

(Fécula) - In 
natura 

(Fécula) - In natura - Produto novo, peneirada, 
com características próprias preservadas, 
adequada para o consumo, com ausência de 
sujidades e parasitas. Em embalagem plástica 
transparente de 1 Kg e/ou 0,5 kg. Devidamente 
inspecionado e fiscalizado pela Vigilância 
Sanitária. 

A data de entrega 
não poderá ser 

superior a 30 dias 
da data de 
fabricação. 

Kg  3300 
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36.  Pães 

PÃO CASEIRO. Produto fresco, a massa deve 
conter os ingredientes: farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, fermento 
biológico, sal, água. O Pão precisa ser bem 
crescido e assado. Embalagem/rotulagem: 
deve ser embalado um a um em pacotes 
plásticos transparentes próprios para alimentos. 
Devidamente inspecionado e fiscalizado 
pela Vigilância Sanitária. 

A data de entrega 
deverá ser no 
mesmo dia da 

fabricação. 

UND 80592 

37.  Ovos 

De galinha branco médio. Casca íntegra sem 
rachaduras isenta de sujidades, fungos e 
substâncias tóxicas. Acondicionado em 
embalagem apropriada. Cartela com 2,5 dúzias, 
prazo mínimo de validade de 15 dias do seu 
acondicionamento. 

Prazo mínimo de 
validade de 15 

dias do seu 
acondicionamento. 

UND 80208 

 

3.3. O fornecimento dos gêneros/produtos e quantitativos acima relacionados foram previstos 

para atendimento do ano letivo de 2023, a serem demandados para execução de acordo 

com a necessidade da Rede Municipal e Estadual de Ensino, em atendimento à Pauta 

Nutricional desenvolvida e aprovada, de forma parcelada, respeitando a utilização mínima 

de 30% (trinta por cento) dos recursos repassados no âmbito do PNAE. 

3.4. Os produtos deverão ser de procedência da Agricultura Familiar Rural, estar registrados e 

atender as normas sanitárias reguladas pelos órgãos competentes, bem como para 

prescrição do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

3.5. Os produtos serão solicitados de acordo com o período de safra. 

3.6. Recomendações Gerais: 

a) Apresentação: frescos, isentos                                              

                                                                                  

                                 . 

b) Embalagem:                                                                

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                     

ser nova. 

c) Transporte:                                                                      

                                                                                 

                                                                                   

                                                                                 

                                                                          

                                                                                  

                                                                                    .  

 

3.7. A Administração Municipal, sempre que entender necessário,                                

e/ou amostras dos produtos. 

3.8. Sempre que julgar necessário o Órgão C                       durante a vigência contratual, 

o fornecimento dos produtos na quantidade necessária, mediante a expedição de Ordem de 

Fornecimento, através do Fiscal de Contrato respectivo. 
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3.9. A Secretaria Municipal de Educação                       o consumo integral dos produtos 

relacionados                  -lo, respeitará os quantitativos totais previstos em cada item 

da tabela de referência deste Termo. 

 
4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

4.1. A vigência contratual será de 12 (Doze) meses, a contar da assinatura do Instrumento 

Contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento 

em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser 

prorrogado de acordo com a Lei. 

4.2. Os fornecimentos serão realizados de forma parcelada, mediante a emissão de ordem de 

compra/fornecimento, emitido pela fiscalização do Contrato através do Departamento de 

Alimentação Escolar Municipal, em atendimento às demandas do Cardápio Nutricional, 

conforme condições, diretrizes, prazos e locais conforme cronograma de entregas emitido 

pela departamento, mediante disposições estabelecidas na Pauta de Alimentação Escolar 

2023-SEMED, parte integrante e indivisível deste instrumento. 

4.3. O recebimento dos produtos deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação 

de conformidade do objeto, e definitivamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 

verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais. 

4.4. Caso os gêneros sejam entregues em desconformidade ou sem condição de uso, a 

fiscalização do contrato notificará o fornecedor para que no prazo de até 48 (Quarenta 

e Oito) horas os produtos NÃO PERECIVEIS e de forma IMEDIATA para os produtos 

PERECIVEIS, sem prejuízo das sanções previstas, seja efetivado o 

saneamento/refazimento das desconformidades e entrega do produto.  

4.5. Os gêneros fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada. 

4.6. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com 

antecedência de até 24h a fiscalização da CONTRATANTE. 

4.7. Todos os custos com transporte, materiais, equipamentos e mão-de-obra são de 

responsabilidade dos fornecedores contratados. 

4.8. Os fornecedores farão o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais 

deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, 

devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, quando do 

pagamento. 

4.9. Todos os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas para proteger o 

conteúdo contra danos durante o transporte                entrega. 

4.10. Tais embalagens deverão conter a identificação do produto, do fornecedor, quantidade e 

demais informações dos materiais nela inseridos. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Poderão participar fornecedores enquadrados sob a condição de Agricultores Familiares, 

Empreendedores Familiares Rurais ou de suas organizações, detentores de Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física e/ou 

Jurídica, conforme a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, priorizando os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas, conforme o art. 14, da Lei n° 11.947/2009. 

5.2. Os interessados deverão apresentar Documentos de Habilitação o Formulário 

Padronizado de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
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para Alimentação Escolar, cujos modelos estão dispostos no ANEXO I – A, B, C deste 

Termo de Referência. 

5.3. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos                                   (do 

território rural municipal),                                                          

(região da Ilha do Marajó), grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

5.4. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

a) O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

b) O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e 

do País. 

c) O grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  

5.5. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

a) Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

b) Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

c) 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);  

5.6. Caso a Entidade Executora 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. 

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

porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 

quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

5.8. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 

partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre 

as organizações finalistas. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O PROJETO DE VENDA 

6.1. Fornecedor Individual, detentor de DAP Física, não organizados em grupo: 

a) Cópia do CPF e RG; 

b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (sessenta) 

dias; 

c)                                                                                    
                                                                                 ;  

d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

e) Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários dos gêneros ofertados, a partir da 

apresentação documento comprobatório de inspeção sanitária municipal;  

6.2. Grupos Informais de Agricultores Familiares, detentores de DAP Física, organizados 

em grupo: 

a) Cópia do CPF e RG; 

b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (sessenta) 

dias; 
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c)                                                                                    
                                                                                
participantes;  

d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda;  

e) Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários dos gêneros ofertados, a partir da 

apresentação documento comprobatório de inspeção sanitária municipal;  

6.3. Grupos Formais da Agricultura Familiar detentores de DAP Jurídica: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Extrato da DAP Jurídica para Associações e Cooperativas, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

c)                                                                                            
assinado pelo seu representante legal;  

d) Cópia do Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Conjunta relativa à 

Seguridade Social (INSS) – Dívida Ativa da União; 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

g) Prova de Regularidade Trabalhista (CNDT - Certidão Negativa de Débito Trabalhista, 

conforme Lei n° 12.440/2011, da sede da licitante 

h) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

i) Declaração do seu representante legal, de responsabilidade pelo controle do limite individual 

de venda de seus cooperados/associados. 

j) Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários dos gêneros ofertados, a partir da 

apresentação documento comprobatório de inspeção sanitária municipal. 

 

7. DO PROJETO DE VENDA 

7.1. Os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão 

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

conforme ANEXO I – A, B, C (modelo da Resolução FNDE n.º 006/2020 compilada com as 

Resoluções 20/2020 e 21/2021). 

7.2. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 35 da Resolução FNDE nº 006/2020 compilada com as Resoluções 

20/2020 e 21/2021. 

7.3. Os preços ofertados nos Projetos de Venda deverão respeitar os limites estabelecidos pela 

média referência de preços da Tabela constante deste Termo de Referência. 

7.4. 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. 

 

8. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO 

OBJETO 

8.1. MÉTODO DE PESQUISA: Os preços de referência foram obtidos por meio de pesquisa de 

preço de mercado na Feira do Agricultor Familiar Rural, no âmbito do município de 
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Cachoeira do Arari/PA, entre agricultores individuais e Cooperativas/Associações locais, 

cujas referências unitária, total e global resultam de média aritmética entre os preços 

praticados com base no preço do dia, conforme demonstra Mapa Comparativo de Preços, 

anexo a este Termo. 

8.2. O preço médio de referência será o preço de compra dos gêneros alimentícios, na 

forma da tabela referência abaixo: 

 

ITEM GÊNERO DESCRIÇÃO UND 
 

QTD 
 

VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1.  Repolho 

Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, isento de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundo do 
manuseio e transporte. Embalagem de 20 
kg, acondicionada em saca apropriada. 

Kg  2892 
R$                     

8,88 
R$                 

25.666,50 

2.  Abóbora 

In natura, procedente de espécies 
genuínas e sãs, casca limpa e sem 
manchas, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Embalagem de 20 kg, 
acondicionada em saca apropriada. 

Kg  2892 
R$                     

5,88 
R$                 

16.990,50 

3.  Macaxeira  

In natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Em embalagens 
plásticas de 1 a 5 kg. 

Kg  2892 
R$                     

5,50 
R$                 

15.906,00 

4.  Batata doce 

In natura, tenro (macio), graúdo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas, ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Em embalagens 
plásticas de 1 a 5 kg. 

Kg  1692 
R$                     

7,58 
R$                 

12.816,90 

5.  Couve  

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com 
coloração verde escuro, separados em 
maços padronizados, proceder de espécies 
genuínas e sãs, isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

Maços 2988 
R$                     

3,88 
R$                 

11.578,50 

6.  
Feijão verde (de 

metro) 

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, parasitais e larvas, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Kg  2988 
R$                     

7,25 
R$                 

21.663,00 
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7.  Cariru 

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, parasitais e larvas, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Maços  2988 
R$                     

3,75 
R$                 

11.205,00 

8.  Jambu  

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, parasitais e larvas, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Maços  1524 
R$                     

5,63 
R$                   

8.572,50 

9.  Cheiro verde 

Cheiro verde, de primeira, regional, in 
natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para consumo. Com ausência 
de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA.  

Maços  7344 
R$                     

6,75 
R$                 

49.572,00 

10.  Maxixe  

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

Kg  1692 
R$                     

9,50 
R$                 

16.074,00 

11.  Alface  

Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o 
grau de evolução completo e perfeito 
estado de desenvolvimento. Isento de 
danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, 
parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 

Maços  2988 
R$                     

6,00 
R$                 

17.928,00 

12.  Limão 

 Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, devendo ser bem 
desenvolvido, sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e 
transporte. Embalagem de 20 kg, 
acondicionada em saca apropriada. 

Kg  2988 
R$                     

9,00 
R$                 

26.892,00 

13.  
Pimentinha 

verde 

Fresca e de boa qualidade. Limpa, livre de 
sujidades Embalagem de 
500g,acondicionados em basquetas de até 
20 kg. 

Kg  2472 
R$                   

16,00 
R$                 

39.552,00 

14.  Banana prata  

 Amadurecida em penca, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 
com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e 
transporte. Acondicionada em embalagem 
plástica tipo basqueta. 

Kg  4812 
R$                   

10,50 
R$                 

50.526,00 

15.  Melancia 

In natura extra, com grau de maturação 
adequado para o consumo, casca firme 
sem avarias, polpa firme de coloração 
vermelha com aparência fresca e macia, 
procedente de espécie genuína e sã, 
fresca. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

Kg  27899 
R$                     

4,25 
R$               

118.570,75 
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16.  Laranja 

Fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundo do manuseio e 
transporte. Embalagem de 20 kg, 
acondicionada em saca apropriada. 

Kg  20676 
R$                     

5,50 
R$               

113.718,00 

17.  Mamão 

Apresentando maturação média (de vez), 
polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. Acondicionada em embalagem 
plástica tipo basqueta. 

Kg  5250 
R$                     

9,00 
R$                 

47.250,00 

18.  Abacaxi  

De primeira qualidade, regional, in natura, 
apresentado 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, parasitais e larvas. 

Kg  15499 
R$                     

5,13 
R$                 

79.432,38 

19.  Coco verde 

De primeira qualidade, in natura, 
apresentado 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, parasitais e larvas. 

Kg  41352 
R$                     

4,00 
R$               

165.408,00 

20.  Abacate 

Abacate comum in natura, extra, polpa 
firme ao toque, casca 
lisa e brilhante, com grau de maturação 
adequado para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Embalagem de 20 kg,  
Acondicionada em embalagem plástica tipo 
basqueta.  

Kg  5250 
R$                   

11,75 
R$                 

61.687,50 

21.  Açaí  

Fruto arredondado, casca de cor lisa, 
integra cor, odor, sabor próprio. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e larvas. . 
Acondicionada em embalagem plástica tipo 
basqueta com 13 kg (uma rasa). 

Rasa  12399 
R$                   

61,83 
R$               

766.671,50 

22.  

Polpa de frutas 
congelada de 

maracujá 

Polpa de Fruta integral de maracujá, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

20,00 
R$                 

70.080,00 
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23.  

Polpa de frutas 
congelada de 

cupuaçu. 

Polpa de Fruta integral de cupuaçu, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

20,58 
R$                 

72.094,80 

24.  
Polpa de frutas 
congelada de 

acerola. 

Polpa de Fruta integral de acerola, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

17,05 
R$                 

59.743,20 

25.  

Polpa de frutas 
congelada de 

taberebá 

Polpa de Fruta integral de taberebá, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

17,60 
R$                 

61.670,40 

26.  

Polpa de frutas 
congelada 

goiaba 

Polpa de Fruta integral de goiaba, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

17,28 
R$                 

60.531,60 

27.  

Polpa de frutas 
congelada 

abacaxi 

Polpa de Fruta integral de abacaxi, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 

Kg  3504 
R$                   

16,70 
R$                 

58.516,80 



 

 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Página 16 de 25 

desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

28.  

Polpa de frutas 
congelada 

muruci 

Polpa de Fruta integral de muruci, 
pasteurizada, congelada, sem adição de 
corantes artificiais e aditivos químicos, 
sabor característico e agradável. Isenta de: 
vestígio de descongelamento, odor forte e 
desagradável e qualquer substância 
contaminante. Acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, peso líquido de 01 
kg, contendo na embalagem a identificação 
do produto, peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos oficiais e selo 
de inspeção do órgão competente e data 
de embalagem. Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega. 

Kg  3504 
R$                   

17,88 
R$                 

62.634,00 

29.  Polpa de açaí  

Polpa de açaí. Produto processado no dia, 
branqueado, resfriado ou congelado, com 
cor, sabor e textura características da 
polpa do fruto. Com ausência de sujidades, 
parasitas e resíduos. Processado em 
embalagem de 1 litro, com identificação de 
origem e data de processamento. 
Devidamente inspecionado e fiscalizado 
pela Vigilância Sanitária. 

Litro 11641 
R$                   

19,80 
R$               

230.491,80 

30.  
Leite de búfala 
pasteurizado 

Leite, integral, pasteurizado (sem adição de 
açúcar e com menos de 5,5g de gordura 
saturada em 100g do produto), cor, aroma 
e odor característico, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de sacos 
plásticos de polietileno, contendo 01 (um) 
litro.com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. O produto deverá possuir selo de 
inspeção do órgão competente. Validade 
mínima de 03 (três) meses a contar da data 
de entrega. De acordo com a Nota Técnica 
nº 01/2013 – 
COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 

Litro  12355 
R$                   

13,90 
R$               

171.734,50 

31.  
Peixe (file 

congelado) 

Congelado, sem pele, com características 
próprias preservadas, adequadas para o 
consumo. Em embalagem plástica 
transparente de até 2 kg. No rotulo deve 
conter: data do processamento e 
fabricação, procedência, nome ou marca, 
nº de registro de Inspeção Municipal, e ou 
da Vigilância Sanitária. 

Kg  5892 
R$                   

48,22 
R$               

284.131,88 

32.  
Frango caipira 

refrigerado 

Congelado, com características próprias 
preservadas, adequadas para o consumo, 
não deverá apresentar superfície úmida, 
pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas 
ou consistência anormal. No rotulo deve 
conter: data do abate, processamento e 
fabricação, procedência, nome ou marca, 
nº de registro de Inspeção Municipal, e ou 

Kg  4812 
R$                   

18,45 
R$                 

88.781,40 



 

 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Página 17 de 25 

da Vigilância Sanitária. 

33.  
Farinha de 
mandioca  

Grupo: seca, Subgrupo: ova, Classe: 
amarela, Unidade de Fornecimento: pacote 
com 1 a 5 kg, Características Adicionais: 
isentas de matéria terrosa e parasitos, não 
poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa, produto próprio para consumo 
humano. Devidamente inspecionado e 
fiscalizado pela Vigilância Sanitária. 

Kg  2760 
R$                     

9,38 
R$                 

25.875,00 

34.  
Farinha de 

tapioca 

 Grupo: seca, Subgrupo: granulada, Tipo: 
1, Classe: branca, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 200 g, 
Características Adicionais: isentas de 
matéria terrosa e parasitos, não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa, 
produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em 
vigor.  

UND/litro 3396 
R$                     

6,50 
R$                 

22.074,00 

35.  

Goma de 
Tapioca (Fécula) 

- In natura 

(Fécula) - In natura - Produto novo, 
peneirada, com características próprias 
preservadas, adequada para o consumo, 
com ausência de sujidades e parasitas. Em 
embalagem plástica transparente de 1 Kg 
e/ou 0,5 kg. Devidamente inspecionado e 
fiscalizado pela Vigilância Sanitária. 

Kg  3300 
R$                     

9,88 
R$                 

32.587,50 

36.  Pães 

PÃO CASEIRO. Produto fresco, a massa 
deve conter os ingredientes: farinha de 
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, 
fermento biológico, sal, água. O Pão 
precisa ser bem crescido e assado. 
Embalagem/rotulagem: deve ser embalado 
um a um em pacotes plásticos 
transparentes próprios para alimentos. 
Devidamente inspecionado e fiscalizado 
pela Vigilância Sanitária. 

UND 80592 
R$                     

0,90 
R$                 

72.532,80 

37.  Ovos 

De galinha branco médio. Casca íntegra 
sem rachaduras isenta de sujidades, 
fungos e substâncias tóxicas. 
Acondicionado em embalagem apropriada. 
Cartela com 2,5 dúzias, prazo mínimo de 
validade de 15 dias do seu 
acondicionamento. 

UND 80208 
R$                     

0,80 
R$                 

64.166,40 

VALOR GLOBAL ESTIMADO 
R$ 

3.115.321,11 

 

9. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

9.1. Para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, deverão ser submetidos a 

testes necessários, após declaração de habilitação e seleção dos fornecedores 

considerados aptos à contratação pela Chamada Pública, no prazo de 02 (Dois) dias, dada 

a convocação em ata de Sessão de Chamada Pública. 

9.2. As amostras deverão ser apresentadas na Sede da Secretaria Municipal de Educação, 

localizada sito à Rua Coronel Guilherme Feio, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.840-000, 

Cachoeira do Arari/PA, junto ao Departamento de Alimentação Escolar, no horário 

de 08:00 às 12:00, para as devidas análises. 
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9.3. É condição básica e imprescindível para a contratação, que o proponente 

apresente 02 (duas) amostras dos produtos a serem ofertados, em conformidade com os 

termos da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 38, DE 16 DE JULHO DE 2009. 

9.4. Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido a Proponente um 

Protocolo de entrega pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação; 

9.5. O setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos postos à prova, e emitir 

em até 02 (Dois) dias, contadas a partir do momento da entrega dos produtos, o Laudo 

Técnico das Análises das Amostras; 

9.6. A aprovação ou reprovação de um determinado(s) produto(s) constará do Laudo 

Técnico emitido, exposto os motivos determinantes dos resultados das análises; 

9.7. O Departamento poderá solicitar do interessado a substituição de algum(ns) item(ns) ou de 

todos apresentados, pelo não atendimento dos padrões exigidos. Uma vez notificada, a 

proponente, terá o mesma o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder aos ajustes 

indicados; 

9.8. A não entrega das amostras dentro do prazo estabelecido, implicará na desclassificação 

da proponente, restando à faculdade, conforme a conveniência da SEMED, de convocar as 

demais proponentes classificadas, obedecida a ordem de classificação, para apresentação 

de seus produtos; 

9.9. A adjudicação e resultado final da Chamada Pública ficará condicionada aos resultados das 

análises das amostras, onde as mesmas que não atenderem aos requisitos informados pela 

comissão de análise, e for considerada inadequada, será desclassificada. 

9.10. Após a fase de amostras, os membros da equipe de avaliação apresentarão relatório de 

classificação final ao Setor de Licitações para a promoção dos demais atos administrativos. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. Os Recursos Orçamentários para pagamento da despesa oriunda da contratação do objeto, 
estão alocados na Lei Orçamentária Municipal, nas seguintes Dotações Orçamentárias 
por Unidade Requisitante:  

 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.361.0007.2.036 – Manutenção do PNAE- Fundamental 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários  
 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.365.0007.2.037 – Manutenção do PNAE- Creche 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 

 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.365.0007.2.038 – Manutenção do PNAE- Pre-Escolar 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 
 
Órgão: 02– Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.366.0007.2.039 – Manutenção do PNAE- EJA 
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Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 
 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.362.0007.2.040 – Manutenção do PNAE- Ensino Médio 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 
 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.361.0007.2.041 – Manutenção do PNAE- Ensino Quilombola 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 
 
Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Educação 
Dotação: 12.361.0007.2.042 – Manutenção do PNAE- Ensino Mais Educação 
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

11.2. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

11.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 

11.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 

12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da Contratada; 

12.3. Devolver os gêneros que não apresentarem condições de serem consumidos; 

12.4. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fiscal do 

Contrato; 

12.5. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de compra/fornecimento, por servidor 

designado para este fim, a execução dos fornecimentos contratados; 

12.6. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

12.7. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o 

aqui previsto; 

13.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
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13.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 

13.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

13.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução do contrato; 

13.6. Efetuar os fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Fornecimento, de acordo com 

as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento de requisições 

expedidas pelo Setor competente; 

13.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

13.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da 

contratação. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO  

14.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do(s) futuro(s) Contrato(s), decorrentes da 
Chamada Pública, será realizada pelos servidores abaixo relacionados, designados 
como Fiscais de Contrato pela Unidade Requisitante, por meio de instrumento hábil 

(Portaria Municipal de Designação), anexo a este Termo de Referência, observando-se as 
disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

14.2. São os designados: 
I. EDUARDO RICARDO NUNES DOS SANTOS – Diretor do Departamento de 

Alimentação Escolar – DAE / Matrícula nº 001374/SEMED-PMCA.  
 
15. DAS PENALIDADES 

15.1. Os fornecedores que se recusarem a executar o fornecimento do objeto, ou realizá-los em 

discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência e 

instrumento contratual pactuado, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do 

processo, nos termos do art. 109 da mesma lei. 

 

16. DO RESULTADO 

16.1. O resultado da Chamada Pública será divulgado através dos veículos oficiais de 

publicidade, quais sejam Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Portal de 

Transparência Municipal, bem como transmissão do Processo junto ao Portal dos 

Jurisdicionados do TCM/PA, na forma da Lei, após a conclusão dos trabalhos e 

homologação do resultado pela autoridade superior. 

 

17. DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Homologado o resultado da Chamada Pública, o participante terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias, após a convocação, para assinatura do contrato de fornecimento, sob pena de perda 

dos direitos à contratação do objeto homologado. 

17.2. A fiscalização do Contrato emitirá a competente autorização de fornecimento para execução 

dos respectivos fornecimentos. 



 

 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Página 21 de 25 

17.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve 

respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) por Declaração de Aptidão 

ao PRONAF (DAP). 

 

Cachoeira do Arari/PA, 01 de Fevereiro de 2023. 

 

 
 
 

ANETE DIAS DOS SANTOS 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto 
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ANEXO I - A 

MODELO DE PROJETO DE VENDA PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2023 – CPL/PMCA 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES INDVIDUAIS 

1. Nome: 2. CPF 

3. Endereço: 

 

4. Município/UF 5. CEP: 

6. Nº DAP 

 

7. Fone 8. E-mail 

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

 

II – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o Art. 39 da Resolução nº 21 do FNDE/2021, o limite individual de venda do agricultor familiar e do 

empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (Quarenta mil 

reais), por DAP Familiar /ano/entidade executora. 

Produto Unid. Quant. 

*Preço de aquisição 
Cronograma de entrega dos 

produtos 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

      

      

      

Obs.: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública  

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

1. Nome da Entidade Executora 

 

2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

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

condições de fornecimento 

8. Local e data: 

 

9. Assinatura do Fornecedor Individual 10. CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Página 23 de 25 

ANEXO I - B 

MODELO DE PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS INFORMAIS, AGRICULTORES 

FAMILIARES 

(Detentores de DAP Física/CPF ou organizados em grupos) 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2023 – CPL/PMCA 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente: 2. CPF 

3. Endereço: 

 

4. Município/UF 5. CEP: 

6. E-mail: 

 

7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

(    ) Sim 

(    ) Não 

9. Nome da Entidade Articuladora (quando 

houver) 

10. E-mal/Fone 

 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº da C/C 

      

      

      

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

1. Nome da Entidade Executora 

 

2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 

 

5.Fone 

6. Nome do representante e e-mail 

 

7. CPF 

IV – IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEIDORES E PRODUTOS 

1. Nome do Agricultor Familiar 
2. Produto 3. Unid. 4. Quant. 

5. Preço de 

Aquisição*/Unidade 
6. Valor Total 

      Total 

Agricultor 

      Total 

Agricultor 

      Total 

Agricultor 

 Total do 

Projeto 

 

Obs.: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unid. 3. Quant. 4. Preço/Unid. 5. Valor Total/Produto 

6. Cronograma 

de Entrega dos 

Produtos 

      

      

      

 Total do Projeto  

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

condições de fornecimento 



 

 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Página 24 de 25 

Local e data 

 

Assinatura do Representante do Grupo 

CPF: 

Fone: 

 

E-mail: 

Local e data Agricultores Fornecedores do Grupo Assinatura 

   

   

   

   

 
ANEXO I - C 

MODELO DE PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS FORMAIS, COOPERATIVAS, 

ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS 

(Detentores de DAP Jurídica - CNPJ) 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2023 – CPL/PMCA 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente: 2. CNPJ 

3. Endereço: 

 

4. Município/UF 5. CEP: 

6. E-mail: 

 

7. Fone 

8. Nº da DAP Jurídica 9. Banco 10. Nº da Agência 

 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei 

nº 11.326/2006: 

14. Nº de Associados com DAP 

Física: 

15. Nome do Representante Legal 16. CPF 17. Fone 

 

18. Endereço 19. Município/UF 

 

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

1. Nome do Agricultor Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº da C/C 

      

      

      

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

1. Nome da Entidade Executora 

 

2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 

 

5.Fone 

6. Nome do representante e e-mail 

 

7. CPF 

IV – IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEIDORES E PRODUTOS 

1. Nome do Agricultor Familiar 
2. Produto 3. Unid. 4. Quant. 

5. Preço de 

Aquisição*/Unidade 
6. Valor Total 

      Total 

Agricultor 

      Total 

Agricultor 

      Total 

Agricultor 

 Total do  
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Projeto 

Obs.: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unid. 3. Quant. 4. Preço/Unid. 5. Valor Total/Produto 

6. Cronograma 

de Entrega dos 

Produtos 

      

      

      

 Total do Projeto  

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

condições de fornecimento 

Local e data 

 

Ass. do Representante do Grupo Formal 

CPF: 

Fone: 

 

E-mail: 

Local e data Agricultores Fornecedores do Grupo Assinatura 
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