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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 
INEXIGIBILIDADE  Nº 09/2022 

 
 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
CONFORME § 1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N°038/2009, 
RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 026/2013 E A RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 04/2015. 

 
 

1. DO PREÂMBULO 
 

O Município de Estrela do Sul/MG, com centro administrativo localizado à Rua Alfredo Tormin, nº 32, 
Bairro Centro, atendendo o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE Nº 026/2013, torna público 
que receberá os documentos para habilitação e projeto de venda para posterior aquisição de gêneros 
alimentícios, no dia 14 de Outubro de 2022, no horário das 09h00min, através da Comissão Permanente de 
Licitações, na Divisão de Compras e Licitações localizada à Rua Alfredo Tormin, nº 32, centro. 

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
Lei 11.947/09, Resolução CD/FNDE n°038/2009, Resolução CD/FNDE n° 026/2013 e a Resolução CD/FNDE 
n° 04/2015. 

 
3. DO OBJETO 

 
Obtenção de propostas para credenciamento de Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar visando à 
aquisição de gêneros alimentícios para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em 
conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, conforme especificações e 
quantitativos constantes deste Edital e seus anexos. 

 
4. DA FORMALIZAÇÃO DAS CONSULTAS 

 
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser entregues, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para o início da entrega do pedido de credenciamento, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Estrela 
do Sul, Rua Alfredo Tormin, nº 32 - Centro, CEP 38525-000, no horário de 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs 
de segunda a sexta-feira qualquer informação pelo telefone nº (34) 3843-1255. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 Poderão participar do presente processo de seleção os Fornecedores Individuais, Grupos Formais / Informais de 
Agricultores Familiares, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP Jurídica/física, conforme a Lei de Agricultura Familiar nº 11.326/06, 
organizados em grupos formais / informais, conforme estabelecido nos itens abaixo, e que atendam aos 
requisitos de habilitação e demonstrem a qualificação técnica exigida, deverão entregar em envelope lacrado os 
seguintes documentos: 
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 Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: 
I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cédula de Identidade (RG); 
II – Comprovante de Residência 
III - Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
IV - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
V- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
VI - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada 
no projeto de venda. 

 
 Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo: 
I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cédula de Identidade (RG); 
II – Comprovante de Residência 
III - Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
IV - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 
V - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
VI - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares, 
relacionada no projeto de venda. 

 
5.1.3 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
II - Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS; 
IV - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
VI - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 
VII - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados 
relacionados no projeto de venda; e 
VIII - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

 
6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/ DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 
 A documentação exigida no item 5 deverá ser protocolada em original ou cópia autenticada por cartório 
competente ou pela Comissão Permanente de Licitação, no dia 14 de Outubro de 2022, às 09h00min e deverá 
ser entregue em envelope lacrado, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, Rua 
Alfredo Tormin, nº 32 – centro – CEP 38.490-000, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2022 
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
DENOMINAÇÃO: GRUPO FORMAL/GRUPO INFORMAL 
CPF / CNPJ: 
ENDEREÇO: 

 
 Os envelopes entregues em local ou período diferentes não serão objeto de análise, não sendo permitida a 
participação de interessados retardatários. 

 
 Cada grupo só poderá ofertar alimentos de acordo com a sua atual capacidade agrícola. 
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 Serão considerados habilitados para execução das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
aqueles que atenderem aos requisitos estabelecidos no item 5. 

 
 

7. DOS PROCEDIMENTOS E VIGENCIA DO CONTRATO 
 
 A Comissão Permanente de Licitação, após a apresentação de todos os documentos relacionados neste edital, 
procederá ao julgamento da qualificação técnica dos interessados. 

 
 Os Grupos Formais / Informais da Agricultura Familiar e de empreendedores Familiares Rurais constituídos 
com documentação regular serão convocados para apresentar amostras dos produtos ofertados, nos termos do 
item 13. 

 
 Serão credenciados os interessados que se encontrem em situação regular, constatada com a apresentação da 
documentação exigida no item 5 e que tenham suas amostras aprovadas, além de atenderem a todas exigências 
deste edital. 

 
 Nos casos de mais de um participante, se interessar em fornecer o mesmo produto será adotado o seguinte 
critério de priorização para contratação: 

I - os fornecedores locais do município; 
II - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 

quilombolas; 
 

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

IV - 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; 

V - organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares 
rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

 
 Caso persista o empate será realizado sorteio. 

 
 Selecionados os grupos formais/informais de agricultores familiares que satisfaçam os requisitos de 
credenciamento, será divulgado o resultado do julgamento. 

 
 A vigência do credenciamento será de 12 meses, com início a partir da publicação dos nomes dos 
credenciados. 

 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
 Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo interessado. 

 
 Este edital só poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do 
recebimento da documentação. 
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 Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, o interessado poderá interpor recurso no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. O recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná- 
lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
 As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e devem ser 
protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, impreterivelmente no horário de atendimento, de 
8hsàs 11hs e das 13hs às 17hs de segunda a sexta-feira. 

 
 

9. DO PRAZO/LOCAL DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
 Os produtos deverão ser entregues, fracionados e semanalmente, nas Escolas Municipais para seus 
respectivos responsáveis conforme pedido da nutricionista. 

 
 

10. DO RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
 O recebimento do produto no local designado será feito por servidor ou comissão constituída para este fim e 
obedecerá ao seguinte trâmite: 

 
 A comissão/servidor receberá o produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, 
prazos e outros pertinentes; 

 
 Encontrando irregularidade fixará prazo para correção pelo credenciado; 

 
 Aprovando receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal respectiva. 

 
 Os produtos deverão corresponder às especificações do Anexo IV. 

 
 Caso os produtos apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões determinados a Secretaria 
Municipal de Educação os devolverá. 

 
 O atraso na substituição dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades previstas neste edital. 

 
10.2.2.1. Tal prazo poderá ser dilatado a critério da Administração, após análise da justificativa apresentada pelo 
credenciado. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 
 Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados. 

 
 Entregar os gêneros de acordo com as especificações. 

 
 Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Departamento Municipal de Educação. 
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 Garantir a boa qualidade do produto entregue respondendo por qualquer deterioração, caso apresente má 
aparência, má conservação, restringindo ou inviabilizando o seu uso e/ou a sua comercialização (lesão, 
podridão, imaturo, passado, amassado), devendo efetuar a substituição sempre que necessário. 

 
 Manter, durante toda a vigência do contrato oriundo do credenciamento, os documentos apresentados para o 
credenciamento. 

 
 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar a Secretaria Municipal de 
Educação ou a terceiros. 

 
 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhada da documentação necessária. 

 
 Transportar os gêneros em caixas de polietileno vazadas (nunca em caixas de madeira ou papelão) e isentos 
de substancias terrosos, sujidades ou corpos estranhos. 

 
 Ao entregar os gêneros o credenciado deverá descarregá-los até o interior do local a ser indicado pela unidade 
recebedora e aguardar a conferência da entrega. 

 
 Entregar todos os produtos “in natura”, ou seja, não devem ser processados (descascar, cortar, ralar, embalar, 
etc.). 

 
12. DOS PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 
 Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e dos 
Empreendedores Familiares Rurais será considerado a média das 3 (três) cotações feita pela nutricionista. 

 
 Os preços serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do contrato, admitida a sua revisão 
quando alterada os preços da tabela CONAB e em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e 
considerados os preços de mercado. 

 
 A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Prefeitura Municipal ou pelo credenciado uma vez 
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 
 A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documentos hábeis, para análise. 

 
 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. 

 
13. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

 
 Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de 
qualidade, observando-se a legislação aplicável aos gêneros alimentícios. 

 
 Deverão ser apresentadas, por parte dos habilitados, 1 (uma) amostra do produto na embalagem devidamente 
etiquetadas com o nome da licitante, de acordo com a legislação de alimentos. 

 
 Todas as amostras serão avaliadas quanto às características organolépticas observando-se a legislação 
aplicável aos gêneros alimentícios. 
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 As amostras deverão ser entregues sob registro, em até 3 (três) dias úteis contados da convocação, sendo que 
a não apresentação implicará no não credenciamento do interessado. 

 
 Será desclassificado o detentor do(s) produto(s) cuja(s) amostra(s) esteja(m) em desacordo com as exigências 
do edital. 

 
 As amostras deverão ser entregues para análise à servidora Fabiana dos Santos Rocha, nutricionista, na 
Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua Alfredo Tormin, nº32, Centro, no horário de 8hsàs 11hs e 
das 13hs às 17hs de segunda a sexta-feira qualquer informação pelo telefone nº (34) 3843-1255. 

 
 As amostras serão retidas e utilizadas pela Administração, não haverá devolução das amostras. 

 
 A critério da Administração, quando da entrega do produto, poderão ser solicitados laudos de análise com o 
objetivo de verificar a propriedade e a qualidade do produto, em conformidade com a legislação pertinente. 

 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor do contrato a ser celebrado corresponderá no máximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP 
física/ano para fornecedores individuais e Grupos Informais, caso seja Grupo Formal (associação/cooperativa) 
será responsabilidade da entidade a fiscalização e repasse do valor correspondente para cada um dos associados. 

 
 O pagamento dos Contratados / Fornecedores será feito mensalmente 15 (quinze) dias após a entrega da 
respectiva Nota Fiscal. 

 
15. DAS ANOTAÇÕES NO CADASTRO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 Serão registrados no cadastro dos credenciados: 

 
a) Todos os fatos e faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes à entrega dos produtos; 

 
b) As penalidades aplicadas previstas no instrumento contratual e neste edital. 

 
 Pela infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras irregularidades, inclusive no 
cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades: 

 
 Advertência; 

 
 Anotação restritiva no cadastro, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades previstas, nos seguintes 
casos: 

 
a) atraso injustificado na execução do fornecimento contratado; 

 
b) b) execução do fornecimento em desacordo com o previsto no contrato; 

 
c) c) qualidade insatisfatória dos produtos entregues. 

 
 Descredenciamento. 
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 Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser excluído do cadastro, de acordo 
com a gravidade da ocorrência, nos seguintes casos: 

 
 Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente edital; 

 
 Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato decorrente do credenciamento; 

 
 Prestar serviço considerado insatisfatório pelo Contratante; 

 
 Ser advertido por 02 (duas) ou mais vezes em um prazo de 06 (seis) meses; 

 
 Na aplicação das penalidades previstas neste edital, será assegurada a defesa prévia do credenciado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação. 

 
16. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS. 

 
 Os recursos financeiros destinados a execução do objeto desta licitação, acham-se especificados a seguir, na 
dotação orçamentária especifica do orçamento municipal vigente: 

 
FONTE DE RECURSO: Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 

 
Disponibilizar Alimentação aos Alunos E. Fundamental 

FICHA: 445 12 . 361 . 1072 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Disponibilizar Alimentação Escolar aos alunos E.I - Creches 

FICHA: 466 12 . 365 . 1072 3. 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Disponibilizar Alimentação aos Alunos E.I - Pré-Escolas 

FICHA: 482 12 . 365 . 1072 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Poderá a Administração revogar o presente credenciamento, por conveniência administrativa ou interesse 
público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado direito à indenização, salvo em caso de dano 
efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 
 O interessado no credenciamento é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento e da execução do contrato. 

 
 É facultada à Administração Municipal de Estrela do Sul em qualquer fase do credenciamento promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
 O interessado no credenciamento intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 

prazo determinado pela Administração Municipal de Estrela do Sul, sob pena de descredenciamento. 
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 As decisões referentes a este processo serão comunicadas aos interessados no credenciamento por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento e mediante publicação na AMM, Quadro de Aviso da 
Prefeitura Municipal e no Site Oficial do Município. 

 
 Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
 A participação do interessado neste credenciamento implica em aceitação de todos os termos deste edital. 

 
 A publicação do resultado deste procedimento de seleção não implicará em direito à contratação. 

 
 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca 
de Estrela do Sul/MG. 

 
19.10. Integram este Chamamento Público, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: 

 
a) Anexo I - Minuta Contrato 
b) Anexo II - Modelo do Termo de Recebimento da Agricultura Familiar 
c) Anexo III - Modelo do Formulário do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para Alimentação escolar 
d) Anexo IV- Relação dos Gêneros Alimentícios 

 
 

Estrela do Sul - MG, em 30 de Setembro de 2022. 
 
 
 
 

Dayse Maria Silva Galante 
Prefeita Municipal de Estrela do Sul 

 
 
 
 

Regiane Patrícia da Silva Azevedo 
Presidente da CPL. 

 
 
 
 

Kassio Henrique Martins de Lima 
Secretário de Educação. 
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ANEXO I 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 
INEXIGIBILIDADE  Nº 09/2022 

 
MINUTA DE CONTRATO /   

 

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

 
 

O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade Rua 
Alfredo Tormin, 32, Centro, inscrito no CNPJ: sob o n.º 18.592.162.0001/21, neste ato representado pela 
Prefeita Municipal Dayse Maria Silva Galante, brasileira, casada, agente político, CPF sob o nº 522.659.556-00, 
residente e domiciliada nesta cidade, denominada CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal 
ou informal), com sede à Av. , n.º , em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
  , (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
01/2022, 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, 
descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 09/2022, o qual 
fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
parte integrante deste Instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano, referente à 
sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA: 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de 
ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida 
pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o 
vencimento de 12 meses a contar da data da assinatura do contrato. 

 
a. Os produtos deverão ser entregues, fracionados e semanalmente, nas Escolas Municipais para seus 
respectivos responsáveis conforme pedido da nutricionista de acordo com a Chamada Pública nº 01/2022. 
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b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais 
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$                               
( ), conforme listagem a seguir: 

 
1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. CPF 3. DAP 4. Produto 5. Unid. 6. Quant 7. Preço 
Unit (R$) 

8. Valor 
Total 
(R$) 

        

        

        

        

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, 
assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros destinados à execução do presente contrato acham-se relacionadas a seguir, na dotação 
orçamentária especifica do orçamento municipal vigente: 

 
 

FONTE DE RECURSO: Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 

 
Disponibilizar Alimentação aos Alunos E. Fundamental 

FICHA: 445 12 . 361 . 1072 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Disponibilizar Alimentação Escolar aos alunos E.I - Creches 

FICHA: 466 12 . 365 . 1072 3. 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

Disponibilizar Alimentação aos Alunos E.I - Pré-Escolas 

FICHA: 482 12 . 365 . 1072 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 

 
CLÁUSULA NONA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação 
do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês 
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anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO 
FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

 
 

CLÁUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 
CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de 
Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA TREZE: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os 
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA QUATORZE: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 
CLÁUSULA QUINZE: 

O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá: 
 

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

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

 
c. fiscalizar a execução do contrato; 

 
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por 
despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE: 
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A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Departamento Municipal de Educação, da Entidade 
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 

 
CLÁUSULA DEZOITO: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº 01/2022, pela Lei n° 11.947/2009 Resolução 
CD/FNDE n°038/2009, Resolução CD/FNDE n° 026/2013, Resolução CD/FNDE n° 04/2015 e o dispositivo 
que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 
 

CLÁUSULA DEZENOVE: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas 
condições essenciais. 

 
CLÁUSULA VINTE: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente 
terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula 
Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 

 
a. por acordo entre as partes; 
b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA VINTE E DOIS: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até vencimento de 
12 meses a contar da data da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 
É competente o Foro da Comarca de Estrela do Sul, MG, 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. 

 
 

Estrela do Sul, MG de de . 
 
 
 

PREFEITA MUNICIPAL. 
 
 

CONTRATADA 
 
 

(Agricultores no caso de grupo informal) 
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TESTEMUNHAS: 
1.    

 

2.    
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 

INEXIGIBILIDADE  Nº 09/2022 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO 
 
 

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) do(s) fornecedor(es) 
  os produtos abaixo relacionados: 

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

     

     

     

     

     

6. Totais 

 
(*) Anexar notas fiscais 

 
2. 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, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na 
aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE. 

 
Estrela do Sul - MG, de de . 

 
 
 

Representante da Entidade Executora 
 
 
 

Representante do Grupo Fornecedor Ciente: 
 
 
 

Entidade Articuladora 
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ANEXO III 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 
 

Projeto para atendimento da chamada pública nº 09/2022 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6. CEP 

7. Nome do representante legal 8. CPF  
9. DDD/Fone 

10. Banco 11. Nº da Agência 12. Nº da Conta Corrente 

B – Grupo Informal 
1. Nome da Entidade Articuladora 2. Cadastro no SIBRATER 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. CNPJ: 7. E-mail: 8. DDD/Fone 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 
1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência 5. Nº da Conta Corrente 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 
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6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil. 

 

1. Identificação do Agricultor Familiar 
Nome 

 
1 Nº DAP 

Nome 

2 Nº DAP 

Nome 

3 Nº DAP 

Nome 

4 Nº DAP 

Nome 

5 Nº DAP 

Nome 

6 Nº DAP 

Nome 

7 Nº DAP 

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 5. Preço/Unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total do Projeto 

6. Valor Total 
 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

 
Total Agricultor 

 

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
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item 1 Produto 2 Unidade 3 Quantidade 4 

Preço/Uni 
dade 

5 Valor Total por Produto 

      

      

Total do Projeto  

 
VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

  

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

  

A - Grupo Formal  

 
 

Local de Data 

 
 

Assinatura do representante do Grupo Formal 

 

B - Grupo Informal  

 
 

Local de Data 

 

 
Agricultores do Grupo Informal Assinaturas 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 
INEXIGIBILIDADE  Nº 09/2022 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
(será anexada ao final de todo o edital) 

 
 

1. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: 

 
 Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de qualidade, 
observando-se a legislação aplicável aos gêneros alimentícios. 

 
 Deverão ser apresentadas, por parte dos habilitados, 1 (uma) amostra do produto na embalagem devidamente etiquetadas 
com o nome da licitante, de acordo com a legislação de alimentos. 

 
 Todas as amostras serão avaliadas quanto às características organolépticas observando-se a legislação aplicável aos 
gêneros alimentícios. 

 
 As amostras deverão ser entregues sob registro, em até 3 (três) dias úteis contados da convocação, sendo que a não 
apresentação implicará no não credenciamento do interessado. 

 
 Será desclassificado o detentor do(s) produto(s) cuja(s) amostra(s) esteja(m) em desacordo com as exigências do edital. 

 
 As amostras deverão ser entregues para análise à servidora Leandra Nunes, nutricionista, na Secretaria Municipal de 
Educação, situado à Rua Alfredo Tormin, nº 32, Bairro Centro, no horário de 8hsàs 11hs e das 13hs às 17hs de segunda a 
sexta-feira qualquer informação pelo telefone nº (34) 3843-1255. 

 
 As amostras serão retidas e utilizadas pela Administração, não haverá devolução das amostras. 

 
 A critério da Administração, quando da entrega do produto, poderão ser solicitados laudos de análise com o objetivo de 
verificar a propriedade e a qualidade do produto, em conformidade com a legislação pertinente. 

 
 

1. Especificações: Os produtos devem ser de primeira qualidade, apresentar-se frescos, com sua casca externa 
inteiras, sem lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. Os produtos serão 
analisados no momento da entrega, estando fora dos padrões de qualidade estabelecidos serão imediatamente 
devolvidos. Além disso, deverão ser transportados em caixas de polietileno vazadas (nunca em caixas de madeira 
ou papelão) e isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos. 

 
2. Observações: 

a) Período de abastecimento: 03 (Três) meses (Outubro – Dezembro) 
b) Tipo de entrega: fracionada e semanal 
c) Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues, fracionados e semanalmente, nas Escolas Municipais 
para seus respectivos responsáveis conforme pedido da nutricionista de acordo com a Chamada Pública nº 
01/2022. 
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d) Produtos que não tenham boa aparência, boa conservação e boa qualidade que restrinja ou inviabilize o seu 
uso e/ou a sua comercialização (lesão, podridão, imaturo, passado, amassado) não serão recebidos. 
e) Todos os produtos solicitados devem estar “in natura”, ou seja, não devem ser processados (descasar, 
cortar, ralar, embalar, etc.) 

 

Estrela do Sul/MG, 30 de Setembro de 2022. 
 
 

Dayse Maria Silva Galante 
Prefeita Municipal de Estrela do Sul 

 
 
 
 

Regiane Patrícia da Silva Azevedo 
Presidente da CPL. 

 
 
 
 
 

Kassio Henrique Martins de Lima  
Secretário de Educação. 

. 
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1- OLERICULTURA   
Produto UNIDADE Quantidade Local de 

entrega 
Periodicidade de  

Entrega 
(semanal) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ABOBRINHA MENINA -
Casca verde e dura, sãos, 
aroma e cor característicos, 
livre de enfermidades, insetos 
e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica 
que afete sua aparência. Não 
serão permitidos rachaduras, 
perfurações, cortes, mofos ou 
partes podres. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas, 
transportada e em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Tamanho médio 
variando entre 300 – 500g. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA. 

Kg 80 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
e Creche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

5,50 440,00 

ALFACE - Pé de tamanho 
médio, folhas de padrão liso 
ou crespo, com coloração 
verde. Não será aceito no 
recebimento se o produto 
apresentar parasitos ou 
larvas, ou se estiver 
danificado. Deverão estar 
isentas de umidade externa 
anormal e de resíduos de 
defensivos agrícolas e/ou 
outras substâncias 
tóxicas.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas. 
Transportada em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Tamanho médio do pé 
variando entre 100 – 200g. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

Und  250 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
 e Creche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

5,50 1.375,00 

BATATA DOCE -  
Tubérculo novo, sem brotos, 
selecionados e sem defeito, 
suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da 
variedade. O produto deve 

Kg 50 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 

3,50 175,00 
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estar livre de sujidades, terra 
e resíduos de fertilizantes 
aderentes a casca, além de 
lesões provocadas 
mecanicamente e ou por 
doenças fitopatológicas, 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. Entrega 
de acordo com a safra, 
separadas em embalagens por 
escolas. A data de entrega 
não poderá ser superior a 1 
dia da data de colheita. 

Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

BRÓCOLIS - extra, serem 
frescos, colhidas 
corretamente e abrigados dos 
raios solares; apresentarem 
grau de evolução completo 
do tamanho, aroma, e cor 
próprias da espécie e 
variedade; estarem livres de 
enfermidades e insetos; não 
estarem danificadas por 
qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a 
sua aparência; estarem livres 
das folhas externas sujas de 
terra e da maior parte 
possível da terra aderente; 
estarem isentas de umidade 
externa anormal, odor e sabor 
estranhos, 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. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
Pesando aproximadamente 
300 gramas o maço. A data 
de entrega não poderá ser 
superior a 1 dia da data de 
colheita. 

Und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

9,00 720,00 

CEBOLA - in natura, tipo 
branca, firme, sem manchas 
ou partes amolecidas, 
apresentarem grau de 
evolução completo do 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º32, 
Centro, e nas 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 

4,50 450,00 
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tamanho, aroma, e cor 
próprias da espécie e 
variedade; estarem livres de 
enfermidades e insetos; não 
estarem danificadas por 
qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a 
sua aparência; estarem livres 
das folhas externas sujas de 
terra e da maior parte 
possível da terra aderente; 
estarem isentas de umidade 
externa anormal, odor e sabor 
estranhos, 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. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
A data de entrega não 
poderá ser superior a 1 dia 
da data de colheita. 
SOLICITO AMOSTRA. 

Instituições de 
Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

CEBOLINHA - Maço de 
tamanho médio, fresca, folhas 
de coloração característica 
(verde), sem folhas amarelas 
e apodrecidas. Não será 
aceito no recebimento se o 
produto apresentar parasitos 
ou larvas, ou se estiver 
danificado. Deverão estar 
isentas de umidade externa 
anormal e de resíduos de 
defensivos agrícolas e/ou 
outras substâncias tóxicas. 
Transportada e entregue em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item.Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por 
escolas.Maços com peso 
médio entre 300-500g. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

Maço  80 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

5,50 440,00 

COUVE - Deverão estar 
frescas e sãs, firmes, viçosas, 
de cor verde brilhante, com 
coloração e tamanho 
uniforme e típico da 
variedade, sem sinais de 
amarelecimento, limpas. Não 

Maço  50 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim,n.º32, 
Centro, e nas 
Instituições de 
Ensino 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 

3,50 175,00 
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será aceito no recebimento se 
o produto apresentar parasitos 
ou larvas, ou se estiver 
danificado. Deverão estar 
isentas de umidade externa 
anormal e de resíduos de 
defensivos agrícolas e/ou 
outras substâncias 
tóxicas.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas.  
Transportada em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Maços com no mínimo 
06 (seis) folhas e peso do 
maço variando entre 100 - 
200g.A data de entrega não 
poderá ser superior a 1 dia 
da data de colheita. 
SOLICITO AMOSTRA. 

Municipal 
situados 
dentrodo 
perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

COUVE –FLOR - Fresca, 
com folhas brilhantes, lisas e 
viçosas, tamanho médio a 
grande, cabeças firmes e sem 
áreas escuras, com maturação 
uniforme e coloração 
amarelada, sem manchas de 
fungos, 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. Ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Entrega semanal, separadas 
em embalagens por 
escolas,pesando 
aproximadamente 700 
gramas a unidade.A data de 
entrega não poderá ser 
superior a 1 dia da data de 
colheita. 

Und  50 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

12,00 600,00 

MANDIOCA DE MESA - 
serem de colheita recente. A 
secagem será ao sol ou 
protegida dos raios solares, 
conforme o caso, em lugares 
secos, ventilados e limpos; 
serem suficientemente 
desenvolvidos, com o 
tamanho, aroma, sabor e cor 
próprios da espécie; não 
estarem danificados por 
quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que 

Kg 70 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 

5,50 385,00 
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afetem a sua aparência; 
estarem livres de 
enfermidades; estarem livres 
da maior parte possível de 
terra aderente à casca; 
estarem isentos de umidade 
externa anormal, odor e sabor 
estranhos; estarem livres de 
resíduos de fertilizantes; não 
apresentarem rachaduras ou 
cortes na casca; 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. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
A data de entrega não 
poderá ser superior a 1 dia 
da data de colheita. 
SOLICITO AMOSTRA. 

Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

instituição. 

MILHO VERDE - Espigas 
novas com grãos bem 
desenvolvidos, porém macios 
e leitosos. Grãos de cor 
amarela clara brilhante e 
cristalina. Palha com aspecto 
de produto fresco ou cor 
verde vivo, com “cabelo” do 
milho presos na ponta da 
espiga. As espigas deverão 
ser acondicionadas em sacos 
plásticos.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. SOLICITO 
AMOSTRA. 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

5,50 550,00 

MORANGA 
HÍBRIDA/CABOTIÁ - 
Deve apresentar as 
características de cultivo bem 
definidas, estar 
fisiologicamente 
desenvolvida tal que permita 
a manipulação, o transporte e 
armazenamento em 
condições adequadas para o 
consumo, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 

Kg 80 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 

5,40 432,00 
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CNNPA 12/1978. Deverá ser 
acondicionado em caixas ou 
outro material aprovado e que 
confira proteção adequada ao 
produto. Peso médio 
variando de 2-4Kg.Entrega 
de acordo com a safra, 
separadas em embalagens por 
escolas.  A data de entrega 
não poderá ser superior a 2 
dias da data de colheita. 

Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

instituição. 

PEPINO - comum; de 
primeira; tamanho e 
coloração uniformes; sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte; suas condições 
deverão estar de acordo com 
a resolução rdc 272/05; com 
padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta 
n 9, de 12/11/02, (sarc, 
ANVISA, inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da 
entrega aos proced. 
Administrativos 
determinados pela 
ANVISAEntrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 2 dias da 
data de colheita. 

Kg 20 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

4,80 96,00 

QUIABO - fruto capsular, 
cônico, verde, de tamanho 
médio, com características 
íntegras e de primeira 
qualidade; fresco, limpo, 
coloração uniforme; aroma, 
cor e sabor típicos da espécie; 
isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser 
orgânico.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dias da 
data de colheita. 
SOLICITO AMOSTRA. 

Kg 20 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim,n.º32 , 
Centro, e nas 
Instituições de 
Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

8,30 166,00 

TOMATE LONGA VIDA - 
Produto de primeira, deve 
apresentar as características 
de cultivo, ter atingido o grau 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º32, 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 

5,00 500,00 
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de evolução e apresentando 
grau de maturação mínima 
(verde ou semimaduro) tal 
que permita a manipulação, o 
transporte e armazenamento 
em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 
CNNPA 12/1978. Não será́ 
aceito no recebimento se o 
produto apresentar parasitos 
ou larvas, ou se estiver 
danificado. Deverão estar 
isentas de umidade externa 
anormal e de resíduos de 
defensivos agrícolas e/ou 
outras substâncias tóxicas. 
Transportada e entregue em 
caixas apropriadas e 
especificas para o 
acondicionamento deste 
item.Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas.A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

Centro, e nas 
Instituições 
deEnsino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

VAGEM -  tipo macarrão; 
boa qualidade; tamanho e 
coloração uniformes; livre de 
enfermidades, material 
terroso e umidade externa 
anormal; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; suas 
condições deverão estar de 
acordo com a resolução rdc 
272/05; com os padrões de 
embalagem da instrução 
normativa conjunta n 9, de 
12/11/02,(sarc, ANVISA, 
inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega 
aos proced. 
Administrativosdeterminados 
pela ANVISAEntrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
A data de entrega não 
poderá ser superior a 1 dia 
da data de colheita. 

Kg 40 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

9,80 392,00 

2- FRUTICULTURA   
Produto Unidade Quantidade Local de 

entrega 
Periodicidade de  

Entrega 
(semanal) 

  

BANANA MAÇÃ -  in 
natura, apresentando grau de 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 

A periodicidade 
das entregas será 

5,40 540,00 
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maturação mínimo (verde), 
atingindo o estágio de 
desenvolvimento 
característico da variedade e 
está em condição de ser 
colhida, de modo a ter 
amadurecimento perfeito, 
adequado à manipulação, 
transporte e consumo; isenta 
de sujidades, parasitas e 
larvas, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 
CNNPA 12/1978. 
Transportada e entregue em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Peso médio por 
unidade variando entre 70-
90g. Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

BANANA PRATA -  in 
natura, apresentando grau de 
maturação mínimo (verde), 
atingindo o estágio de 
desenvolvimento 
característico da variedade e 
está em condição de ser 
colhida, de modo a ter 
amadurecimento perfeito, 
adequado à manipulação, 
transporte e consumo; isenta 
de sujidades, parasitas e 
larvas, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 
CNNPA 12/1978. 
Transportada e entregue em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Peso médio por 
unidade variando entre 70-
90g. Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

2,90 290,00 

BANANA NANICA --  in 
natura, apresentando grau de 
maturação mínimo (verde), 
atingindo o estágio de 
desenvolvimento 

Kg 20 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 

2,98 59,60 
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característico da variedade e 
está em condição de ser 
colhida, de modo a ter 
amadurecimento perfeito, 
adequado à manipulação, 
transporte e consumo; isenta 
de sujidades, parasitas e 
larvas, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 
CNNPA 12/1978. 
Transportada e entregue em 
embalagens/caixas 
apropriadas e especificas para 
o acondicionamento deste 
item. Peso médio por 
unidade variando entre 90-
100g. Entrega de acordo com 
a safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita. 

nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

LARANJA PERA - a in 
natura, Frutos de tamanho 
médio e uniforme, produtos 
são, limpo e de boa 
qualidade, sem defeito, bem 
desenvolvido e maduro. Não 
serão permitidos manchas ou 
defeitos na casca, 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. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas.A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA. 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

2,60 260,00 

LIMÃO CRAVO - in natura, 
Frutos de tamanho médio e 
uniforme, produtos são, 
limpo e de boa qualidade, 
sem defeito, bem 
desenvolvido e maduro. Não 
serão permitidos manchas ou 
defeitos na casca, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, 

Kg 40 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 

6,80 272,00 
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devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou 
agroecológicos. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA. 

(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

consumo de cada 
instituição. 

LIMÃO TAHITI in natura, 
Frutos de tamanho médio e 
uniforme, produtos são, 
limpo e de boa qualidade, 
sem defeito, bem 
desenvolvido e maduro. Não 
serão permitidos manchas ou 
defeitos na casca, 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. Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 
Entrega de acordo com a 
safra, separadas em 
embalagens por escolas. A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA. 

Kg 20 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

3,50 70,00 

MARACUJÁ - grau médio 
de amadurecimento, livre de 
bolores e deterioração na 
casca, fresco, isento de 
umidade externa 
anormal.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas.   A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA. 

Kg 100 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

10,60 1060,00 

TANGERINA PONKAN - Kg 80 Secretária de A periodicidade 5,50 440,00 
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fresca; media; não apresentar 
defeitos internos e externos 
que prejudiquem o consumo 
baixa suculência, dano, 
imaturo, passado e 
podridão.Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas.   A 
data de entrega não poderá 
ser superior a 1 dia da data 
de colheita.SOLICITO 
AMOSTRA 

Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

   
 
 

    

3 - PLANTAS CONDIMENTARES   
Produto Unidade Quantidade Local de 

entrega 
Periodicidade de 
entrega (semanal) 

  

AÇAFRÃO - Açafrão, da 
terra em pó para coloração de 
alimentos, de primeira 
qualidade, isentos de aditivos 
ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias 
para o consumo ou que 
alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), Com 
Coloração Amarelo Intenso; 
Com Sabor Próprio; Isento de 
Sujidades e Outros Materiais 
Estranhos; Entrega; 
apresentadas em envelopes 
plásticos contendo 250 
grs.cada e data de colheita e 
validade. Entrega de acordo 
com a safra, separadas em 
embalagens por escolas. 
SOLICITO AMOSTRA. 

Kg 30 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 
do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

14,00 420,00 

HORTELÃ - fresco em 
folhas verdes; com aspecto 
cor cheiro e sabor próprio; 
livre de sujidades, parasitos e 
larvas; pesando 
aproximadamente 300 
gramas por maço.Entrega de 
acordo com a safra, separadas 
em embalagens por escolas. 

Maço  30 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados dentro 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 

5,50 165,00 
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A data de entrega não 
poderá ser superior a 1 dia 
da data de colheita. 

do perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

4 - CEREAIS e GRÃOS   
Produto Unidade Quantidade Local de 

entrega 
Periodicidade de 
entrega (semanal) 

  

FEIJÃO - O produto deverá 
ter grãos sadios de cor e 
aparência características da 
espécie conforme padrões do 
Ministério da Agricultura. 
Deverão obedecer à 
legislação de alimentos 
vigente, observando as boas 
práticas de fabricação. O 
produto deverá ter no rótulo 
de embalagem primária 
identificação, data do 
empacotamento e validade, 
números de registro e órgão 
respectivo, obedecendo à 
legislação vigente. A 
embalagem primária deve ser 
adequada a sua natureza e 
compatível com o seu prazo 
de validade. Saco plástico 
atóxico com peso líquido de 1 
Kg. A data de entrega não 
poderá ser superior a 30 
dias da data da colheita. 
SOLICITO AMOSTRA 

Kg 30 Secretária de 
Educação, rua 
Alfredo 
Tormim, n.º 
32, Centro, e 
nas Instituições 
de Ensino 
Municipal 
situados 
dentrodo 
perímetro 
urbano de 
Estrela do Sul, 
(Escola 
Municipal Jacó 
Batista do 
Amaral, Centro 
Educacional 
Monsenhor 
Horta, 
eCreche 
Municipal Pica 
Pau Amarelo). 

A periodicidade 
das entregas será 
semanal ou 
quinzenal, 
conforme a 
programação 
prévia da 
nutricionista que 
respeitará a 
sazonalidade de 
cada produto e a 
demanda de 
consumo de cada 
instituição. 

8,50 255,00 


