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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 10 de janeiro de2022.

Protocolo n" 70.448
Requerimento no 00612022

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

TERMO DE REFERENCIA

I - ESPECTFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a Credenciamento de fomecedores de gêneros alimentícios da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, destinado ao

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação F.scolar, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste instrumento, para serem utilizados no ano letivo de2022, portanto o
processo deverá ter validad e de 12 (doze) meses.

2 _ JUSTIFICATIVA:

Conforme já mencionado, a aquisição dos gêneros alimentícios solicitados é para atender a

demanda do PNAE na rede municipal de educação. As quantidades de cada item são calculadas de

acordo coln o consumo dos alirnentos pelos alunos, para as escolas em tempo parcial (1 refeição ao

dia), integral (3 refeições ao dia) e CMEIS (4 refeições ao dia), tambérn são baseadas em processos

de licitações anteriores nos quais as quantidades compradas estão de acordo com o que é consumido
nas escolas. Além disso, parc o ano de 2022 hâ a previsão da abertura de novas turmas de alunos
que integrarão o quadro, portanto já foram contabilizados para estimar o consumo dos alimentos.

3 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os bens, objeto desta licitação, deverão ser entregzes (sem ônus de entrega) semanalmente ou
mensalmente, conforme solicitação do Departamento de Educação, nos seguintes estabelecimentos:

Escolas ENDEREÇO
Escola Municipal PerseveranÇa Rua das Grápias, 116 - Bairo Araucária

Rua Padre Afonso. 821 - CentroEscola Municipal Padre Afonso
Escola Municipal Dom Pedro I Avenida Alvorada, 210 - Bairro Alvorada
Escola Municipal São Judas Tadeu Rua Dr. Nelson Rosalino Sandini, 1080, Bairro - Ipiranga
CMEI Hilda Berlatto Vivan Rua Emílio Magno Glatt, 830 - Centro

Mareinal BR 373. 257 -Baino Passarela IIICMEI Regina Verônica Muller
Escola Rural Municipal Novo Progresso
Escola Municipal Souza Naves

Rua Rigoleto Andreoli,245, Centro (Depósito da merenda
escolar)

4 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VTCÊNCN:

osbensdeverãoserentreguesno,únicaouparcelada,após
o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autonzaçáo contida nas respectivas Ordens de Compra.

Os bens, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações, pelo
período de 12 (doze) meses (vigência).
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Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

frscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 0l (um) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

s - oBRrcAçÕns:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

a Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifrcações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: produto e marca.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, rLo ptazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO CONTRATANTE:

o Receber o objeto noprazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
o Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especiflrcações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

o Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou conigido;

. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente desi gnado ;

o Efetuar o pagamento à Çontratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no ptazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6 - ESPECIFICAÇ^Ã.O DOS BENS:
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1 150 Kg
Abacate, novo, de qualidade, grau médio de maturação, tamanho médio,
F.ntregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesaqem.

2 300 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espéoie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação
e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entregue em embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho médio, uniforme, tenra, cor
uniforme e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
sem ferimentos ou defeitos, liwes de terra ou corpos estranhos aderentes a
superfïcie externa. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

4 600 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria da espécie e variedade, livres de
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão de origem
fisica ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas
devidamente hieienizadas.

5 225 Kg
Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG, prazo de validade mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de
100 er. com rotulasem adequada,

7 40 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

I 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em embalagem transparente atóxica
de 100 gr, com rotulagem adequada.

9 l3s0 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar fisiologicamente desenvolvida,
bem formada, folhas limpas, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Unidade de 300 gramas. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas.

10 13s0 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar fÌsiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação
e maturação. Unidades de 3009. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas.

11 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente desenvolvido, inteiro, sadio, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade,
liwe de resíduos de fertilizantes. Entregue em embalagem plástica com
etiqueta de pesagem.

12 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos, com folhas verdes, hidratadas,
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade.
Livre de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões
de origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas.

13 3000 Kg

Banana tipo catuna, de qualidade, cada banana deverá apresentar 14 a 18 cm
de comprimento, com grau de maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e

imediato, com cor e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente
hisienizadas. com etioueta de pesasem.

t4 750 Kg Banana prata, de qualidade, com grau de maturação tal que lhes permita
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suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, com cor e conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Entregar em embalagens plásticas
devidamente hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

15 1200 I(g

Bergamota: tamanho médio, limpas, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estarem em perfeitas condições de

conservação, maturação média. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas. com etiqueta de pesaqem,

t6 300 Kg

Batata doce: lavada, de qualidade, com coloração própria, livres de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições
de conservação e maturação. Unidades de tamanho médio, Entregar em
embalasens plásticas devidamente hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

t7 825 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com aspecto firme, e sem rachaduras
liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estar em perfeitas
condições de conservação, maturação média, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente hieienizadas, com etiqueta de pesaqem.

18 600 Kg

Bolacha caseira: cloce, sem recheio, sem cobertura. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiço. Com registro na Vigilância Sanitária Municipal,
estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.

t9 600 Unid.
Brócolis: viçoso, limpo, com coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, Unidade de 4009. Entregar em embalagens
devidamente hieienizados.

20 60 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

2t 600 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com coloração própria, livres de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação. Tamanho médio, pesando entre 100 e

200 gramas a unidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesasem,

22 tl25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas, com coloração uniforme e

característica, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Unidade de
tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

23 675 Maço
Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa, brilhante, sem excesso de umidade,
sem sinais de amarelamento, sem talos amolecidos ou folhas escurecidas e

murchas. Maço de 300 gramas.

24 300 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia, alecrim, orégano, manjericão,
manjerona, devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem excesso de
umidade, sem sinais de amarelamento, sem talos amolecidos ou folhas
escurecidas e murchas. Maço de 300 gramas,

71 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca sã, no ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.
Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem.

26 1200 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas, com coloração própria, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estarem em perfeitas
condições de conservação, maturação. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem,

27 345 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem, rupturas, com ooloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de
fertilizantes, Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas,
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com etiqueta de pesagem. Maço de 4009.

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de tamanho médio, bem desenvolvidas,
flores bem formadas, limpas, com coloração uniforme, liwe de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de

conservação e maturação. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesaqem.

29 100s Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, oom cobertura de farofa doce, isenta de
gordura animal e trans, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados os produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Entregar em unidades de 5009, Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e

com Licença Sanitária atualizada.

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão - Entrega em embalagem de 900
gramas e com Licença Sanitária Atualizada.

31 50 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

32 300 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com coloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de
fertilizantes. Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas,
com etiqueta de þesagem. Maco de 400s.

33 lt25 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou
mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, carunchados.
Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente
contendo I ke, Validade mínima de l2 meses a contar da data da entresa.

34 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou
mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, carunchados.
Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente
contendo I ke. Validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.

35 2250 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Unidade de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de qualidade, bem desenvolvida, não
fibrosa, fresca, firme, limpa, com coloração e tamanhos uniformes.
Descascada, liwe de terra, parasitas, larvas e danos fisicos e/ou mecânicos,
Sem brotos, rachaduras e manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

37 r00 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de 100
gr, com rotulagem adequada,

38 t42s Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Entregar em
embalagem contendo I Kg. Com registro na Vigilânoia Sanitária Municipal,
estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.

39 675 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento de gorduras animais e trans,
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Entregar em
embalagem contendo I Kg. Com registro na Vigilância Sanitária Municipal,
estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com
Licenca S anitária awalizada.

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na embalagem e rotulagem nutricional
conforme leeislacão viqente.

4t 40 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulaqem adequada.
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42 150 Kg

Milho de pipooa: de qualidade, grãos seleoionados e graúdos, preparados

com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de

detritos animais ou vegetais com no máximo de líYo de umidade. Em
embalagens de 500 gramas com validade mínima de 06 meses a partir da

entrega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de lo qualidade, apresentando tamanho, cor
com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem palha, limpo,
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, Entregar
em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem,

44 t20 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulaqem adequada.

45 l 800 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Entregar em unidades de tamanho
médio com 5009, Com registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com Licença
Sanitária atualizada.

46 300 Kg

Pão de leite (50 gramas); produzido apartft de matérias-primas sãs e limpas,
sem corante, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais,
Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, fermento, açúcar, margarina.
Aparência: massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e odor
próprios, com fabricação recente, não superior a 24 horas. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária atualizada.

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação, que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

49 2250 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não fermentada, não concentrada,
processada de acordo com as norrnas com Registro no MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar em
embalasem de 500e a 1000e.

50 t20 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

51 300 Kg
Queijo tipo colonial com indicação na embalagem do número do registro no
Sim - Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem nutricional conforme
lesislacão visente.

52 225 Kg
Rabanete: tamanho grande de cor rosado intenso, não murcho, de 1o

qualidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesaqem.

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estar em perfeito estado de conservação e maturação. Unidades de tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de þesaqem.

54 360 Unid,
Suco de uva integral, processado de acordo com as norrnas com Registro no
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em
embalasens de vidro de 1,5 litro.

55 120 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade, bem formado, limpo, cor própria,
livre de danos mecânicos, flrsiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação. Entregar em embalagens plásticas

devidamente hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

50 120 Kg Vagem selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme. aroma. cor. típicos da espécie, em perfeito estado de

CNPJ: 76,205,665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Cenfio - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licítacao@¡:g¡t¡clg.uo.t2uqv.b¡'/ licitac-noO2(4nrarrnelei¡'Q.Þ¡'.sov.hr:- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARANÁ

desenvolvimento, Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação
e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações, Entregar em embalagens plástioas devidamente
hisienizadas. com etiqueta de Desasem.

7 - FTSCALTZ,¡IçÃO E ACOMPANHAMENTO DO CQNTRATO:

O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pela nutricionista responsável pela merenda escolar e também pelos diretores de cada
escola ou Cmei do Departamento de Educação a fim de verificar a conformidade dele com as

especificações técnicas dispostas no mesmo.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do

fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

8 - DADOS DA SOLTCTTAçÃO:

o Departamento Municipal de Educação
o Telefone para Contato: (46) 35258130

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

c"t Æ!l{"or^,i
Diretor do Departamento de Educagão e Cultura

CNPJ: 76,205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marr¡elei¡n.pr,qSJ,bd-ligitæeoj2Øl¡mrUnelel'¡r¿rgqy,¡r - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MINISTÉRIO DA EDUCAçÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVTMENTO DA EDUCAçÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUçÃO Ne 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

Altera a Resolução CD/FNDE ne 6, de 8 de maio
de 2020, que dispõe sobre o atendimento da

alimentação escolar aos alunos da educação

básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAT DE

DESENVOLVTMENTO DA EDUCAçÃQ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 14, do
Anexo l, do Decreto ne 9.007, de 20 de março de 20L7, e os arts. 3e, 5e e 6e do Anexo da

Resolução CD/FNDE ne 31, de 30 de setembro de 2003, e nos incisos I e ll, do art. 16, da Lei

ne tL.947 , de 16 de junho de 2009, resolve, ad referendum:

Art. 1e Alterar a Resolução CD/FNDE ne 6, de 8 de maio de2O2Q, que passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de RS 40.000,00
(quarenta mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, e deve obedecer às seguintes
regras:

| - para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados devem respeitar o valor máximo de RS 40.000,00 (quarenta
mil reais), por DAP Familiar/ano/tEx;

ll- para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado
deve ser o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar,
inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a

seguinte fórmula:

VMC = NAF x RS 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: ne de
agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).

5 1e """""
5 Zs ..,,...... ..............." (NR)

Art. 2s Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

Purbficacto no DOU dc 16,1 1.2021, scçño l, läctição läxüra, pírgina. 0l
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Prefeituru Municipal de Murmeleiro

Nítmero do Prolocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Bairro:

Cidøde:

CEP:

70448

Estado: Franã-l

Data do Pedido: 1010112022

Típo de Pessoa: V1

Número dø Casa:

Niarmelelro

8561 5-00C

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente: CELSO PEDRO SCOLARI

Prefeiturø Munícípøl de Marmeleìro

PARTAMENTO DE E CULTURA

autorização para Credenciamento de fornecedores
Agricultura Familiar
ral para alimentação

ao atendimento ao Programa Naclonal de

e doal m daentfciosgêneros
lliarFam Ru escolar

de1Escolar meses

Nítmero do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número dø Casø:

Bairro:

Cidade:

CEP:

70448
DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO E CULTURA

Døta do Pedido: aj9-@

Típo de Pessoa: V1

Marmelelro

8561 5-000

Estado: F arìá-l

Assunto: uer autorização para Credenclamento de fornecedores

ao atendimento ao Programa Nacional de

da Agricul
Rural para

tatu eFamillar dos alimentfciosêneros
Famlliar alimentação escola

tm meses.de1

Prazo de Entrega:
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Nome do Requerente: CELSO PEDRO SCOLARI
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento solicitado:

1 50 Kg
Abacate, novo, de qualidade, grau médio de maturação,

tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamen te higtr enizadas, com etiqueta de pesagem.

Ø,fJ 4qo

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em embalagem

transparente atóxica de 1 00 gr, com rotulagem adequada. 8,Ð 6fi,6

13 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada banana deverá

apresentar 14 a 18 cm de comprimento, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar transporte,

manipulação e conservação adequada para consumo

mediato e imediato, com cor e conformação uniformes,

sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades,

femrgem ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

,Q,çÝ
37Q,,Ø

l4 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de maturação tal
que lhes permita suportar transporte, manipulação e

conservação adequada para consumo mediato e

imediato, com cor e conformação uniforrnes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e

qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3r'J1 ,
J q q,5,,

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com coloração

própria, liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estarem em perfeitas condições de

conservação, maturação média. Entregar em embalagens

plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

6,9? { ¿ø+

2l 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com coloração'

própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas

e doenças e estar em perfeitas condições de conservação

e maturação. Tamanho médio, pesando entre 100 e200
gramas a unidade. Entregar em embalagens plásticas

devidament e higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Qfi1 q36,d

24 3s0 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia, alecrim,

orégano, manjericão, manjerona, devem apresentar-se

viçosos, brilhantes, sem excesso de umidade, sem sinais

de amarelamento, sem talos amolecidos ou folhas

escurecidas e murchas. Maço de 300 gramas.

{so Q.oæ

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão - Entrega em

embalagem de 900 gramas e com Licença Sanitária

Atualizad.a.

-1.Ì,99 I ïqeî

o

.l
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32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs, sem rupturas,

com coloração e tamanho uniformes e típicos da

variedade, sem sujidades ou gutros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de

fertilizantes. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maço de 4009.

ÕtÐ uht

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na embalagem e

rotul agem nutricional conforme legislação vi gente.
e,J4 AIæ

42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos selecionados e

graúdos, preparados com matérias primas sãs, limpas,

isentas de matérias terrosas e parasitos e de detritos

animais ou vegetais com no máximo de 15% de

umidade. Em embalagens de 500 gramas com validade

mínima de 06 meses apartft da entrega.

5,qq
Ø1%;

51 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na embalagem do

número do registro no Sim - Serviço de Inspeção

Municipal e rotulagem nutricional conforme legislação

vigente.

¿Ø,a) I ¿,æ

58 4s0 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada unidade

com inspeção municipal, estadual ou federal. Devem

estar limpos e sem rachaduras. Entregar em embalagens

fechadas de isopor, apropriadas para o produto,

devidamente identificado

¿z( ÕO .zqJ

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE:

E-MAIL:

SUPËR RAZZI

5ff1îlìi;Îïí,ibbliÍ'
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

CPF N":

RG NO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Marmeleiro, J I de /çVz>t't/vtÐ -

QJo r, (rn/
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

202t
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento solicitado:

I 50 Kg
Abacate, novo, de qualidade, grau médio de maturação,

tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Ø,î) lørú

6 r00 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em embalagem

transparente atóxica de 100 gI, com rotulagem adequada.
Ø,1?) t1Ø,d

13 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada banana deverá

apresentar 14 a 18 cm de comprimento, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar transporte,

manipulação e conservação adequada para consumo

mediato e imediato, com cor e conformação uniformes,
sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades,

femrgem ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

ò,a6 Ý /.æ,6

t4 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de maturação tal
que lhes permita suportar transporte, manipulação e

conservação adequada para consumo mediato e

imediato, com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e

qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

4, ¿? 2 JZS,C

15 r250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com coloração

própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estarem em perfeitas condições de

conservação, maturação média. Entregar em embalagens

plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

õ \qq T.qs'

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com coloração

própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas

e doenças e estar em perfeitas condições de conservação

e maturação. Tamanho médio, pesando entre 100 e 200
gramas a unidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3 4,r'
ò¿U

I lfua

24 3s0 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia, alecrim,

orégano, manjericão, manjerona, devem apresentar-se

viçosos, brilhantes, sem excesso de umidade, sem sinais

de amarelamento, sem talos amolecidos ou folhas

escurecidas e murchas. Maço de 300 gramas.

dyc oltld2t

30 150 Unid
Doce de frutas: próprio para passar no pão - Entrega em

embalagem de 900 gramas e com Licença Sanitária

Atuahzada.

)J,qq J.ìqØ
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32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs, sem rupturas,

com coloração e tamanho uniformes e típicos da

variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possrlm

alterar sua aparência e qualidade, liwes de resíduos de

fertilizantes. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Mago de 4009.

Ç"æ l,øp

40 150 Kg
Melado de caîa com indicagão na embalagem e

rotul agem nutricional conforme I egi slação vi gente.
./ ?,1q a,o9Ø

42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos selecionados e

graúdos, preparados com matérias primas sãs, limpas,

isentas de matérias terrosas e parasitos e de detritos

animais ou vegetais com no máximo de 15% de

umidade. Em embalagens de 500 gramas com validade

mínima de 06 meses apafür da entrega.

n rrl
b¿ úC Ýgt,s

51 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na embalagem do

número do registro no Sim - Serviço de Inspeção

Municipal e rotulagem nutricional conforme legislação

vigente.

3¿rØ Q.@,r

58 4s0 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 g cada unidade

com inspeção municipal, estadual ou federal. Devem

estar limpos e sem rachaduras. Entregar em embalagens

fechadas de isopor, apropriadas para o produto,

devidamente identifi cado

\ffi
2 . J4'",

-\
U

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF:

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE:

E.MAIL:

[z.gt r.5gtl,(ìoor.oil
tá' DALLACQUA
&, CfA. UTDA. - ME

Rua Emflþ Magno Gtalt, 3S0 - Centro

UEP 
85615400 . MARMELETRo - pLJNOME DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA:

CPF N":

RG NO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Marmeleiro, J 4 a" ,-L*

r
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

2021
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

serviços solicitados:

ESPECIF'I DOS PRODUTOS
Item Otde Un. Medida Descrição Valor unitário Valor total

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de oesaeem.

2 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, fi.rme, coloração uniforme,
aroma, cor, tlpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfuraçöes. Entregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

1,oQ 6 oo,oo

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, hrgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
livres de terra ou corpos estranhos aderentes
a superflcie externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

"3, tJ O {rO5o¡ ¿t¡

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e
variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem flsica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da tena pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagcm adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

I 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

,3
I '5o 6"')50

9 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar
fìsiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de 300 gramas. Entregar

¿i
/



î 0164

em embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

10 1350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própri4 liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidades de 3009. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3t00 f "oS 0,ú

11 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, liwe de reslduos de
fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

t2 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem taços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e

bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e tlpicos da variedade,
Liwe de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 300 gramas. Enfregar
em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas.

6t oo 3" 0Oop(

13 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, com cor e

conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou ouüos defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

t4 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tal que thes permita suportar
fransporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformaçäo uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Enüegar
em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

:,'5O t-1" 375,o

t6 400 Kg

Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estarem em perfeitas condições de
ZtÞö l.v 6 o ¡ot
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conservação e maturação. Unidades de

tamanho médio. Enhegar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

t7 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto firme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas,
doenças e estar em perfeitas condições de
conservação, maturação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desaqem.

18 6s0 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentaf, excesso de dureza e nem
se apresentax quebradiço. Com registo na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
ahlalizada.

19 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própri4 liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entregar em embalagens devidamente
higienizados.

'ltbo fu'lo<e¡o

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
fransparente atóxica de 100 ý, com
rotulagem adequada.

2l 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estar em perfeitas condições de conservação
e maturação. Tamarho médio, pesando entre
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 tl25 Kg

Cenoura: sem folhas, näo lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterfstica,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maço de 300 samas.

I¡ó o \,1rto¡oo

24 3s0 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, maqjericão, manjerona"
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maço de 300
ptramas.
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25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, liwes de reslduos
de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, liwe de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estarem em perfeitas condições de
conservação, maturação. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

5 ioo b.tl a c,oo

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maco de 400g.

@
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28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

\,5o
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29 1005 Kg

Cuca doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e trans, deverá ser fabricada a parttr
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Enfregar em
unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
at:'nlizada.

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entega em embalagem de 900 gramas e oom
Licença Sanitária AÐalløada.

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 ü, com
rotulagem adequada.

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,
sem rupturas, com coloraçäo e tamanho
uniformes e tfpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maco de 400e.

''l,oo %
ga ¡04
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33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, gräos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mfnima
de 12 meses a contar da data da enfega.

'rr¡(5 0 + b ootot

34 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias eshanhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima
de 12 meses a contar da daø da entrega.

b,6 o 3!t a9-t5o

35 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

1,0 o lrc t)00

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, fïrme, liapu, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, liwe de
terra, parasitas, larvas e danos fisicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

$ ,0o 6^25Qo'

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem tansparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 1850 Kg

Macarräo: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e tans, com farinha de
trigo enriquecida com feno e ácido fólico.
EnÍegar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Lic ença Sanitária at.nlizada.

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de
tigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licenç a Sanitária atualizada.

40 r50 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional
conforme legislacão visente.

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 ý, com
rotulagem adequada.

42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos
selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos e de detritos
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animais ou vegetais com no máximo de 15%

de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mfnima de 06 meses apartir da
enftega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de l8
qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palh4 limpo, sem danos
flsicos e mecânicos oriundos do manuseio e

fransporte. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

ó I
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44 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.

45 1850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras
animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e
rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Licença Sanitária attalizada.

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isento de matéria terrosa, parasitas e

detitos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
farinha de tigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, sal, fermento, açúcar,
margarina. Aparência: massa bem assada,
sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e
odor próprios, com fabricação recente, não
superior a 24 horas. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
aþl¿lizada.

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de
maturação, que permita suportar a
manipulação, o tansporte e a conservação
em condições adequadas para o consutno,
com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

?i5 o ÇrþT tso

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
tansparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.

49 2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não
fermentada, não concentada, processada de
acordo com as normas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.
Entregar em embalasem de 500e a 1000e.

50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ý, com
rotulagem adequada.
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5l 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na

embalagem do nrlmero do regisho no Sim -
Serviço de lnspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme leeislacão vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de 1" qualidade.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fïsiológicos, pragas, doenças e estaÍ em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etioueta de pesasem.

2, ú C îh5 o

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Registo no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
l,5lito.

55 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estff em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, tfpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Enfiegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

?t ,o
o
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57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterfsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que the alterem a conformação e
aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em
embalagem ffansparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de
pesagem.

58 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes
e frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras,
Entregar em embalagens fechadas de isopo¡
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

4,ro ?,Goo

59 300 Kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedênci4
informações nuticionais ,data do validade.
Deverá aÞresenûar validade mlnima de 6 meses a
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contâr pela data de enhega na unidade
requisitante. Apresentæ licença sanitária
atualizada.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJA4F:

fttwl¡plp,Lo ¡ta.'3 ar ¡!r1ÈÀgïp_de202l

,,

ASSINATT]RA DO RESPO

ENDEREÇO COMPLETO: ft¿nø /nnenlo ñ' Q+"cif(o
NOME DO RESPoNSÁVEL PELA EMPRES A: c/¿gù: pr*rid c!n;4,<Ð6 rû\'l

CPF No: ott.98?,5U4 -f Z

RGNo: 4,3i0.?61 .-8
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias).
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

ESPECIF'I DOS PRODUTOS
Item Qtde Un. Medida Descrição unitário Valor total

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

a 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloração uniforme,
aroma, cor, tlpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Näo serão
permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfuraçöes. Enfregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

Stoo ooóæ,

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, flrrmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos esfranhos aderentes
a superflcie externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,60 /, ()ø0, r¡o

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e
variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem flsica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
tansparente atóxica de 100 ü, com
rotulagem adequada.

I 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem tansparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estax
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de 300 gramas. Entresar

3,Çc Ç,lr';;o$a
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em embalagens plásticas devidamente

hieienizadas.

10 1350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida" bem
formada, folhas limpas, com coloração
própri4 liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragrr e doenças e estar em
perfeiøs condições de conservação e

maturação. Unidades de 3009. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3,ffi ÿ, o 6o,oo

11 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, liwe de reslduos de
fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

t2 600 Unid.

Alneirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem fraços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, com coloração e
t¿manho uniformes e tlpicos da variedade.
Liwe de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 3.00 gramas. Enfregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

,i,N 't"rxq oo

13 3000 Kg

Banana tipo caîlra" de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, com cor e
conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesaqem.

t4 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tål que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem
manchas, machucadwas, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Entegar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

3,5o (,j+f, æ

16 400 Kg

Batata doce: lavada, qualidade, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e
estarem em de

3,6a /, qoo
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conservação e maturação, Unidades de

tamanho médio. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

17 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto firme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas,
doenças e estar em perfeitas condiçöes de
conservação, maturação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dweza e nem
se apresentar quebradiço. Com registo na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
attnlizada.

t9 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própri4 liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entregar em embalagens devidamente
higienizados.

tl 
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20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
fransparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulagem adequada.

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de conservação
e maturação. Tamanho médio, pesando ente
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 lt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforrne e caracterfstica,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Unidade de t¿manho médio. Enhegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escwecidas e murchas.
Maço de 300 grarnas.

3,6o fl. { oo, oo

24 350 Maço

Condimentos próprios paxa tempero; sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, m"njerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maço de 300
Êtramas.
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25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturaçã0, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, liwes de reslduos
de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

de

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, liwe de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estarem em perfeitas condições de
conservação, maturaçäo. Enfegar em
embalagens plásticas devidamente

com de
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27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maço de 400g.

3,qo 1,,oÇqæ

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Enüegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

ÿ,50 2,î,*r,on

29 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e trans, deverá ser fabricada a parttr
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em
unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio p¿ua passar no pão -
Entrega em embalagem de 900 grarnas e com

Sanitária Atualizada.

3l 80 Pacote
Endro e embalada em

atóxica de 100tansparente ý, COm

32 200 Unid.

novo, de qualidade, folhas sãs,
sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tfpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

de
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33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima
de 12 meses a contar da data da

6, îr; /.&n, (b

34 525 Kg

Feijäo carioca: isento de matérias estranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mfnima
de 12 meses a contar da data da

6t, oa 3.'il 2,eo

35 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e
maturação. Unidade de tamanho médio.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

¿/,0o ,f 0"2,,n,a

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, fume, limpa, com coloração e
tamanhos uniformes. Descascada, liwe de
terra, parasitas, larvas e danos flsicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

6,ao 6l6qa¿

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem transparente atÍxtca de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 l 850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e trans, com farinha de
tigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Lic ença S anitária atualizada.

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de
tigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Enfregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária afializada.

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional
conforme legislação vigente.

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 ü, com
rotulagem adequada.

42 1s0 Kg

Milho de pipoca: de grãos
selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e e de detritos
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animais ou vegetais com no máximo de 15o/o

de umidade. Em embalagens de 500 gmmas
com validade mlnima de 06 meses a partir da

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de I a

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos
flsicos e mecânicos oriundos ào manuseio e
tansporte. Entregar
plásticas devidamente

em embalagens
higienizadas, com

de

6,Çc l,f?foc

44 120 Pacote
Melissa e embalada em embalagem
transpæente atóxica de I 00 gr com

45 I 850 Kg

Pão caserro isento de gorduras
animais tans, com färinha de tigo
enriquecida com feno e ácido fólico.
Entegar em unidades de tamanho médio
com 500g, Com reg$to na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e
rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Sanitária atualizada.

46 310 Kg

Pão de leite (50 partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isento de matériaterrosa, parasitas e
detitos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
farinha de trigo enriqueõida com feno e
ácido fólico, sal, fermento, açúcar,
margarina. Aparência: massa bem assa¿a,
sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e
odor próprios, com fabricação recente, não
superior a 24 horas. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

47 34s Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de
maturação, que permita suportar a
manipulação, o tansporte e a coiservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Sem ferimentos ou deieitos, sem
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiiueta de

Q, oo 0ó î,ac

48 100 Pacote
Orégano e em embalagem

100 ü, comfranspaxente atóxica de

49 2500 Kg

Polpa natural de fruøs congelada, não
fermentada, não concentrada, processada de
acordo com AS norTnas com Registo no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.

em de al
s0 120 Pacote

Poej o limpo e embalado em embalagem
Itransparente atóxica de 00 ü' com
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51 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do regisho no Sim -
Serviço de Inspeção
nuticional conforme

Municipal e rotulagem

52 225 Kg

Rabanete tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de lu qualidade.
Enfegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

s3 1020 Kg

Repolho verde
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloraçäo própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Enfregar em
embalagens plásticas devidamente

com de

l,f 0
?, eço

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as norrnas com Regisho no MApA -
Ministério da Agricultura, pecuária e
Abastecimento, em embalagens de vidro de
l,5lito.

55 300 Kg

Tomate: maturação média, boa
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente

com de

50 100 Kg

Vagem selecionada resca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, tlpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfirações. Enfiegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

8,ou 80o,."

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterlsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e
aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em
embalagem tansparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de

58 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes
e frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamènte
identificado.

0,oc 3, úco,

59 300 Kg

em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedênci4
informações nutricionais ,data de validade.
Deverá validade de 6 meses a
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contar pela data de enüega na unidade
requisitante. Apresentar licença sanitária
atualizada.

RAZAO SOCIAL:

CNPJA4F:

ENDEREÇO COMPLETO: ilc\nn ý4¡. n1o 56 (rnncisco

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMpRESA: fW¡*t e 6oni 1:e gö3 5¿',rrlurÊi

cPF No: I o1 Çýa €lî ^o9
RGNo: þ.1ff 2+f-g
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias).

ha\ aao ØP. ttz\6

lllûØ€hino o'in 2 O¡ t L,¡ilÊA\ûo de202l

{ü.-.,-ù ^.øh^ ¡\Àq dbJàs. Q - -
ASSINATT]RA DO RESPONSAVEL
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

serviços solicitados:

ESPECIFICA DOS PRODUTOS

Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau

maturação, tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
decom

médio de

I 50

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,

compacta, firme, coloração uniforme, aroma,

cor, típicos da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Não serão permitidos

danos que lhe alterem a conformação e a

aparência. Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Entregue em embalagem plástica com

ueta de

2 200 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho

médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com

brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem

desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,

livres de terra ou corpos estranhos aderentes

a superficie externa. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

etiqueta de pesagem.

3 300 Kg

300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem
apresentando grau de evolução completo do

tamanho, aroma e cor própria da espécie e
variedade, livres de ferimentos ou defeitos,

não estando danificadas por qualquer lesão

de origem fisica ou mecânica que afete a sua

aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar

em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

desenvolvida,

4

100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem Plástica
transparente, lacrada e atóxica, de 1 KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar

da data de entrega.

5

Açafrão da terra pó limpo e embalado em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
6 100 Pacote

8ì15
Alecrim limpo e embalado em embalagem

transparente atóxica de 100 gr, com

rotulagem adequada,
7 100 Pacote

JO\ ô2OI 60 Pacote

Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.

9 l 500 Unid

Alface crespa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,

folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicog a¡4g49- e



1t 03P a

e estar em condiçÕes de

dade de 300conservação e maturação. Uni
gramas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente

Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,

folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Unidades de 3009'
Entregar em embalagens plásticas

devidamente

l0 1350

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, livre de resíduos de

fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

lt 90 Kg

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,

com folhas verdes, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e

bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade.

Livre de enfermidades, ausência de

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de

origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

l2 600 Unid.

3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada

banana deverá apresentar 14 a l8 cm de

comprimento, com grau de maturação tal que

lhes permita suportar transporte, manipulação
e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e

qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

l3

500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

t4

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

etiqueta de Þesagem,

l5 1250 Kg

t6 400 Kg
Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própria, livres de danos mecânicos,
fisio e e estarem em
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perfeitas
maturação, Unidades

de conservação e

de tamanho médio.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com

aspecto firme, e sem rachaduras livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação, maturação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

t7 800 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem

cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta

de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados

biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

18 6s0 Kg

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de

4009. Entregar em embalagens devidamente
higienizados.

19 600 Unid.

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com

rotulagem adequada.

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com

coloração própria, livres de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Tamanho médio, pesando entre

100 e 200 gramas a unidade. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

2l 400 Kg

22 1125 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,

com coloração uniforme e característica,
livres de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,

brilhante, sem excesso de umidade, sem

sinais de amarelamento, sem talos

amolecidos ou folhas escurecidas e murchas'
Maco de 300 gramas.

23 600 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia,

alecrim, orégano, manjericão, manjerona,

devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem

excesso de umidade, sem sinais de

amarelamento, sem talos amolecidos ou

lhas escurecidas e murchas. de 300

24 350 Maço
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gramas.

Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos

ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos

de fertilizantes. Entregar em embalagens

plásticas devidamente higienizadas, com

de

25 270

1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservação,

maturação. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

26

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,

rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem'

Maco de 400g.
Couve-flor: de qualidade, unidade de

tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração

uniforme, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem.

28 600 Unid.

Cuca caseira: doce, com recheio, com

cobertura de farofa doce, isenta de gordura

animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de

matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os

produtos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem

se apresentar quebradiço. Entregar em

unidades de 5009. Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
arualizada.

29 1005 Kg

Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Enhega em embalagem de 900 gramas e com
LicenÇa Sanitária Atualizada.

30 150

I,3O
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

31 80 Pacote

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho

uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hi com de
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Maço de 4009.

Kg

Feijão preto: isento de

impurezas, insetos vivos
matérias estranhas,

ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última

safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo I kg. Validade mínima de

12 meses a contar da data da

33 1200

Feijão carioca: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última

safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo 1 kg. Validade mlnima de

12 meses a contar da data da

525 Kg34

25s0 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio'
Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

35

Mandioca: tipo branca ou amarela, de

qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de

terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou

mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem

36 1050 Kg

Frå 5120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada,
37

38 I 850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de

gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg'
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com

Li cença San itária aïsalizada.

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento

de gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo 1 Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com

Sanitária atualizada.

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na

embalagem e rotulagem nutricional conforme
sl

S,ÇO4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 Er, com

rotu

150 Kg
Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com

matérias isentas de
42
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matérias terrosas e parasitos e de

animais ou vegetais com no máximo de 15%

de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mínima de 06 meses a partir da

225 Kg

Milho verde, média maturação, de la

qualidade, apresentando tamanho, cor com

formação uniforme, devendo ser bem

desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens plásticas

dcvidamente higienizadas, com etiqueta de

43

Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com

rotulagem adequada.
44 120

Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras

animais e trans, com farinha de higo
enriquecida com fero e ácido fólico.
Entregar em unidades de tamanho médio
com 500g, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente e

com Licença Sanitária atualizada.

45 I 8s0

Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,

isento de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição
básica os seguintes elementos: farinha de

trigo enriquecida com fero e ácido fólico,
sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência:

massa bem assada, sem recheio e sem

cobertura, cor, sabor e odor próprios, com

fabricação recente, não superior a 24 horas.

Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com

Li cença Sanitária atualizada.

46 370

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação,
que permita suportar a manipulação, o

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

sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos

ou defeitos, sem manchas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

41,6'5Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 Br, com
rotulagem adequada.

48 100

2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não

fermentada, não concentrada, processada de

acordo com as normas com Registro no

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar
em embalasem de 500g a 1000g.

49

3 I5120 Pacote

limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

50

51 300 Kg Queijo tipo colonial com indicação na

embalagem do número do registro no Sim -
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Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem

nutricional conforme

Kg

Rabane¡e: tamanho grande de cor rosado

intenso, não murcho, de la qualidade.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem,

52 225

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas, doenças e estar em

perfeito estado de conservação e maturação.

Unidades de tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Registro no MAPA -

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de

1.5litro.

54 800 Unid.

300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,

bem formado, limpo, cor própria, livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

55

56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em

perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar

isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
coftes e perfurações. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor

característicos da espécie em perfeito estado

de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em

embalagem transparente atóxica devidamente
hisienizados. com etiquetas de pesagem.

57 300 Kg

58 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada

unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

200 Kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá

conter os dados de identifìcação ,procedência,
informações nutricionais ,data de validade. Deverá

apresentar validade mínima de 6 meses a contar
pela data de entrega na unidade requisitante.

sanitária atualizada.

59



,v E 038 6

^

RAZÄ,O SOCIAL:

CNPJAVIF:

ENDEREÇO ÇOMPLETO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: lfroj1i-e. IrS¡-1; M"îr
CPF No: o¿& 555 <o9 qS

RG NO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Ìfrrx^rn¿tmn-g .re¡v",r"!¡-¡r de202t

, (r''ø ll,r(" , Þ
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

^



039(

L

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

serviços solicitados:

ESPECIFI Ão nos PRODUTOS

Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de

maturação, tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
com de

I 50

Abóbora, grande, fresca, de ótima
compacta, f,trme, coloração uniforme, aroma,

cor, típicos da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Não
danos que lhe alterem a conformação e a

aparência. Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas, rachaduras, cortes e perfurações,

Entregue em embalagem plástica com

qualidade,

de

serão permitidos
a 200 Kg

300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho

médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com

brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem

desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,

livres de terra ou corpos estranhos aderentes

a superfTcie externa. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

etiqueta de pesagem.

3

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,

apresentando grau de evolução completo do

tamanho, aroma e cor própria da espécie e
variedade, livres de ferimentos ou defeitos,

não estando danificadas por qualquer lesão

de origem física ou mecânica que afete a sua

aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar

em embalagens plásticas devidamente

higienizadas.
Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem Plástica
transparente, lacrada e atóxica, de 1 KG,
prazo de validade mínimo 6 meses a contar

da data de entresa.

5 100 Kg

Açafrão da terra pó limpo e embalado em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
6 100 Pacote

ð,o
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com

rotulagem adequada.
7 100 Pacote

Jo,t O
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
8 60 Pacote

Alface crespa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,
folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos. fisiolóeicos. þragas e

9 I 500 Unid.
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doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Unidade de 300

gramas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente
Alface Lisa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,

folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Unidades de 3009.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente

r0 I 350 Unid.

90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, livre de resíduos de

fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

t1

Unid

Almeirão/chicória./americana: sem efeitos,

com folhas verdes, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e

bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade.

Livre de enfermidades, ausência de

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de

origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas.

12 600

13 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada

banana deverá apresentar 14 a l8 cm de

comprimento, com grau de maturação tal que

lhes permita suportar transporte, manipulação

e conservação adequada para consumo

mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras,

bolores, sujidades, ferrugem ou outros

defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

t4 s00 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar

transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

de

l5 1250

16 400 Kg
Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própria, livres de danos mecânicos,
f,rs e e estarem em
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perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidades de tamanho médio.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

800 Kg

Beteruaba: sem folhas e talos, limpa, com

aspecto firme, e sem rachaduras livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condiçöes de

conservação, maturação média, tamanho

médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesaqem,

l7

r8 6s0 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem

cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta

de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem

se apresentar quebradiço, Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

l9 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, livre de danos mecânicos,
f,rsiológicos, pragas e doenças. Unidade de

4009. Enhegar em embalagens devidamente
higienizados.

3, &520 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 Er, com

rotulagem adequada.

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própria, livres de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Tamanho médio, pesando entre

100 e 200 gramas a unidade. Enhegar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 1125 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e característica,
livres de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Enfregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem

sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas
Maço de 300 gramas.

Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem

excesso de umidade, sem sinais de

amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maco de 300

24 350 Maço
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gramas.

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos

ou defeitos, sem manchas, livres de reslduos

de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

25 270 Kg

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservaçäo,

maturação. Entrega¡ em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,

rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de feftilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maço de 400g.

600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de

tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Þesagem.

28

29 r 00s Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura

animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de

matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os

produtos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em
unidades de 5009, Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entrega em embalagem de 900 gramas e com
Licenca Sanitária Atualizada.

30 150 Unid.

Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulaqem adequada.

6"r 1531 80

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de þesagem.
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Maço de 4009.

33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo 1 kg. Validade mínima de

12 meses a contar da data da

34 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, . chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo 1 kg. Validade mlnima de

12 meses a contar da data da entrega,

35 2s50 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.

Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de

qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de

terra, parasitas, larvas e danos fisicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem,

36 1050

g)ûQ
Erva Cidreira limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
37 120 Pacote

Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de

gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária atualizada.

38 l 8s0

Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitári a atualizada.

39 400

Melado de cana com indicação na

embalagem e rotulagem nutricional conforme
leeislacão visente.

40 ls0 Kg

rr e5
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 EÍ, com
rotulasem adequada.

4l 60 Pacote

42 150 Kg
Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com

matérias primas sãs. limpas, isentas de
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matérias terrosas e parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15%

de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mínima de 06 meses a partir da

entrega.

Kg

Milho verde, média maturação, de lu

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desagem.

43 225

-\a \ CD120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 Er, com
rotulagem adequada.

44

45 I 850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras

animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente e
com Licença Sanitária atualizada.

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,
isento de matéria tenosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição
básica os seguintes elementos: farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência:
massa bem assada, sem recheio e sem

cobertura, cor, sabor e odor próprios, com
fabricação recente, não superior a 24 horas.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.
Pepino: de qualidade, no ponto de maturação,
que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

47 345 Kg

4411548 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

49 2s00 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não

fermentada, não concentrada, processada de

acordo com as normas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar
em embalagem de 500e a 1000g.

Ø ,o550 t20 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

Queijo tipo colonial com indicação na

embalasem do número do reeistro no Sim -51 300 Kg
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Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme legislação vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado

intenso, não murcho, de 1a qualidade.

Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em

perfeito estado de conservação e maturação.

Unidades de tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

53 t020 Kg

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Registro no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de

1,5litro.
Tomate: maturação média, boa qualidade,

bem formado, limpo, cor própria, livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hisienizadas" com etiqueta de pesagem.

55 300 Kg

5tr 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar

isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterlsticos da espécie em perfeito estado

de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em

embalagem transparente atóxica devidamente
higienizados, com etiquetas de pesagem.

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

58 4s0 Dúzias

59 200 Kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedência,
informações nutricionais ,data de validade. Deverá

apresentar validade mlnima de 6 meses a contar
pela data de entrega na unidade requisitante.
Apresentar I icença sanitária atualizada.
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

serviços solicitados:

ESPECIFIC O DOS PRODUTOS
Item Otde Un. Medida DescriQão Valor unitário Valor total

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

2 200 Kg

Abóbora, grcnde, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloração uniforme,
aroma, cor, tlpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfuraçöes. Entregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

3,80

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos estranhos aderentes
a superficie externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,50

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem flsica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3,70

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transpaxente atóxica de 100 gr com
rotulagem adequada.

8 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de 300 pramas. Enhesar

3,60



048(

em embalagens plásticas devidamente

hisienizadas.

10 1350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida" bem
formada, folhas limpas, com coloração
própri4 liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidades de 3009. Enfiegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

2,50

l1 90 Kg

Alho: grande, deve estar fìsiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou oufros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, liwe de reslduos de
fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem,

t2 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem taços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e

bem desenvolvidas, com coloração e
tamanho uniformes e tlpicos da variedade.
Liwe de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 300 gramas. Enfregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3,60

13 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para
conslrmo mediato e imediato, com cor e

conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, oom etiqueta de Þesagem.

t4 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Entegar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesaqem.

t5 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, Iiwe de danos mecânicos,
fìsiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

16 400 Kg

Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânioos, fisiológicos, pragas e doengas e
estarem em perfeitas condições de

3,50
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conservação e maturação. Unidades de

tamanho médio, Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesaqem.

t7 800 Kg

Betenaba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto frme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas,
doenças e estax em perfeitas condições de
conservação, maturação média, tamanho
médio. Entegar em embalagens plásticas
devida:nente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

3,50

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com regisfro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
afializada.

28,00

19 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria" livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entregar em embalagens devidamente
higienizados.

4,80

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
tanspaxente atóxica de 100 ü, com
rotulagem adequada.

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própriq liwes de danos
mecânicos, fîsiológicos, pragas e doenças e

estar em perfeitas condições de conservaçäo
e maturação. Tamanho médio, pesando ente
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

aa lt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterfstica,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturaçäo.
Unidade de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesaeem.

3,20

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maco de 300 grarnas.

3,00

24 350 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escureoidas e murchas. Maço de 300
gramas.
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25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médioo casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, liwes de resfduos
de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

3,00

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, liwe de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estarem em perfeitas condiçöes de
conservação, maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tfpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possrim
altera¡ sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entregff em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maço de 400g.

J 50

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecflnicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens plásticas
devidarnente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

5,00

29 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias tenosas, parasitos e em perfeito
est¿do de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entegar em
unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

20,50

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entega em embalagem de 900 gramas e com
Licença Sanitária Atualizada.

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
tansparente atóxica de 100 gf, com
rotulagem adequada.

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maço de 400g.
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33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, ca¡unchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima
de 12 meses a conúar dadata da entega.

8,00

34 52s Kg

Feijão carioca: isento de matérias esfranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente òontendo I kg. Validade mfnima
de 12 meses a contar da da|a da enfrega.

7,50

35 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desagem.
5,00

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, liwe de

terra, parasitas, larvas e danos flsicos e/ou
mecfuricos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem tansparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 1850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduràs* animais e ftans, com farinha de
üigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Lic enc a S anitária atualizada.

16,50

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de

nigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.

18,50

40 1s0 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional
conforme lesislacão vigente.

4l 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
fransparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.

42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grtlos

selecionados e grarldos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de

matérias terrosas e parasitos e de detitos
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animais ou vegetais com no máximo de l5Yo
de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mlnima de 06 meses a partir da
entega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de ls
qualidade, apresentando tamanho, cor com
formaçäo uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos
flsicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entegar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de Desagem.

6,00

44 t20
Melissa limpa e embalada em embalagem
fransparente atóxica de 100 ü, com
rotulasem adeouada.

Pacote

45 1850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gordwas
animais e tans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Licença Sanitária atualizada.

16,00

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem

corante, isento de matéria terrosa, parasitas e

deÍitos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
farinha de figo enriquecida com ferro e

ácido fólico, sal, fermento, açúcar,
margarina. Aparência: massa bem assada,

sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e
odor próprios, com fabricação recente, näo
superior a 24 horas. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

17,00

3,00

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de

maturação, que pemrita suportar a

manipulação, o tansporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ú, com
rotulagem adequada.

49 2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não
fermentad4 não concentrada, processada de

acordo com as nonnas com Regisfro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.
Entesar em embalasem de 500e a 1000e.

50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
ffansparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.
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5l 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do registro no Sim -
Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nuticional conforme legislacäo vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de l" qualidade.
Enregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
Desagem.

6,00

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Enfregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, oom etiqueta de pesagem.

3,50

s4 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Registo no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
l.5lino.

33 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
denos ñ€cânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estax em perfeitas condiçöes de
conseruação e matwação. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

8,00

56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, tlpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

8,50

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
ca¡acterlsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita esta¡ isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entegue em
embalagem fiansparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de
Desaeem.

58 450 Drizias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes

e ûescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devcm estar limpos e sem rachaduras.
Entegar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

30059 Kg

Chocolate em pó : aç{rcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedência,
informações nuficionais ,data de validade.
Deverá apresentar validade mfnima de 6 meses a
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contar pela data de entega na unidade
requisitante. Apresentar licença sanitá¡ia
atualizada.

RAZ,Ã,'O SOCIAL: Daiane Luckmann Balbinotti de Franca

CPF: 056.469.229-84

ENDEREÇO COMPLETO: Km 06, ZonaRural

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

CPF NO:

RG NO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias).

Marmeleiro,07 de dezembro de 2021

fu,tro t Sr,.- .^
ASSINATT]RA DO RESÉONSÁVEL
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

ESPECIFI DOS PRODUTOS

1 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de Þesagem.

) 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloração uniforme,
aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

Bc:J I

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos estranhos aderentes
a superfície externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

5O3,

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem fisica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

3, gc)

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mínimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr com
rotulagem adequada.

8 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem fansparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de 300 gramas. Entregar

3 8oI
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em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

l0 I 350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e
maturação. Unidades de 3009. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3,co

t1 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, livre de resíduos de
feftilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

t2 600 Unid.

Almeirão/chicória,/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas, fi rmes e

bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade.
Livre de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 300 gramas. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3tÚ25

l3 3000 Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, com cor e

conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

l4 s00 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas, com etiqueta de pesaqem.

15 12s0 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Enhegar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

t6 400 Kg

Batata doce'. Tavada, de qualidade, com
coloração própria, livres de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estarem em perfeitas condições de
I3 bc
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conservação e maturação. Unidades de
tamanho médio. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etioueta de pesagem.

l7 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto firme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação, matwação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

s,4o

l8 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na
Vigilância Sanitaria Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

aì 50

t9 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria" livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entregar em embalagens devidamente
hisienizados.

¿i,3e

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gÍ, com
rotulasem adequada.

2l 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própria, liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estar em perfeitas condições de conservação
e maturação. Tamanho médio, pesando entre
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 1125 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e característica,
Iiwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de Desaqem.

3 OO
û

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maço de 300 gramas.

\50

24 350 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maço de 300
gramas.
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25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca
sã, no ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos
de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de Þesagem.

3 I ap

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, livre de danos
mecânicos, hsiológicos, pragas, doenças e

estarem em perfeitas condições de
conservação, maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

27 300 Unid

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
resíduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maco de 400e.

s:1o

28 600 Unid

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condições de conservação e matwação.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

5, Jc/

29 l 005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em
unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

.ìJ oa

30 rs0 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entrega em embalagem de 900 gramas e com
Licença Sanitária Atualizada.

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

1t 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
resíduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maço de 400g.
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33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias eshanhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo 1 kg. Validade mínima
de 12 meses a contar da data da entrega.

9oc4l

34 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mínima
de 12 meses a contar da data da entrega.

8,(þ

35 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.
Enhegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de
terra, parasitas, larvas e danos fisicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

5,5e

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 I 8s0 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária atualizada.

J{..2,'t-5

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Li cença San itária atualizada.

J E,so

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional
conforme legislação vigente.

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 Br, com
rotulagem adequada.

42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos
selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos e de detritos
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animais ou vegetais com no miiximo de l1Yo
de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mínima de 06 meses a partir da
entrega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de lo
qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de Desaqem.

Iæ

44 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

45 r 850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras
animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e
rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Licença Sanitária atualizada.

Jì,oo

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isento de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
farinha de higo enriquecida com ferro e

ácido folico, sal, fermento, açúcar,
margarina. Aparência: massa bem assada,
sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e
odor próprios, com fabricação recente, não
superior a 24 horas. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

J o.
(_) oo

I

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de
maturação, que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservaç2io
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem

manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesaqem.

3,,ìO

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
hansparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

49 2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não
fermentada, não concentrada, processada de
acordo com as normas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.
Entregar em embalagem de 500e a 1000e.

50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gÍ, com
rotulagem adequada.
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51 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do registro no Sim -
Serviço de lnspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme legislação vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de l" qualidade.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

5,5o

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3, ?c-r

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Registro no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
1,5litro.

55 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

O
U co

5õ 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesaqem.

o
0

I
QA

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
característicos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em

embalagem transparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de

Þesagem

58 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes
e frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

59 300 Kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedênci4
informações nutricionais ,data de validade.
Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
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contar pela data de entrega na unidade
requisitante. Apresentar licença sanitária
atualizada.

RAZÃO SOCIAL: *ù-" 3-tr,t'-"^Q'<t rÝ.

CNPJ/\4F: oJ5 Jgg ' 5gg - "2¿l

ENDEREÇO COMPLETO: Vv"r do,2A^O' R^'""!.
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

CPF N":

RG N":

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

3 J J de2o2r

ASSINATURA DO RESPO VEL
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

ESPECIFI DOS PRODUTOS
Valor unltário Valor totalItem Otde Un. Medida Descrição

1 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de

maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesagem.

2 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,

compacta, ftrme, coloração uniforme,
aroma, cor, tlpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações. Entregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos estranhos aderentes

a superflcie externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hisienizadas. com etiqueta de pesasem.

3, {6

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não est¿ndo danificadas por qualquer lesão

de origem flsica ou mecânica que afete a sua

aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

{rq
I

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100 Pacote
Açafrão da tena pó limpo e embalado em
embalagem fansparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

8 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 I s00 Unid.
Alface crespa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem
formada. folhas limpas, com coloração

ð,
q 0
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própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturaçilo. Unidade de 300 gftimas.

Entegar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas.

10 13s0 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos,
fisíológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidades de 3009. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.
Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outos defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, liwe de resfduos de

fertilizantes. Entregue em embalagem
olástica com etiqueta de pesasem.

?s IS
t

l1 90 Kg

3,'3 It2 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e tfpicos da variedade.
Liwe de enfermidades, ausência de

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de

origem. Unidade de 300 grrimas. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

13 3000

Banana tipo catuna, de qualidade, cada

banana deverá apresentar 14 a 18 cm de

comprimento, com grau de maturação tal que

lhes permita suportax transporten

manipulação e conservação adequada para

consì¡mo mediato e imediato, com cor e

conformação uniformes, sem manchas,
machucadwas, bolores, sujidades, femtgem
ou outros defeitos que possarn alterar sua

aparência e qualidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

Kg

t4 s00

Banana prata, de qualidade, com grau de

maturaçäo tal que lhes permita supodar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machuoaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

Kg

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturaçäo média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.
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t6 400 Kg

Batata doce: lavad4 de qualidade, com
coloração própria, liwes de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estarem em perfeitas condições de

conservaçflo e maturação. Unidades de

tamanho médio. Enfregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesaEem.

l7 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto fïrme, e sem rachadwas liwe de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeiøs condiçöes de

conservação, maturação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desagem,

'],d 
å

l8 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem

cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias tenosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, näo
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislaçäo vigente e com Licença Sanitária
awalizada.

5,J'ìt9 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Enfregar em embalagens devidamente
higienizados.

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulaqem adequada.

2l 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própri4 liwes de danos

meoânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estar em perfeitas condições de conservação
e maturação. Tamanho médio, pesando entre
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem,

22 tt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterlstica,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Enfregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesagem.

i'l,/623 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem

sinais de amarelarnento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maço de 300 gramas.

24 3s0 Maço
Condimentos próprios pam tempero: sálvia"
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem aþresentar-se viçosos. brilhantes, sem

{ 6,ls
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excesso de umidade, sem sinais de

a:narelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maço de 300

samas.

25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio,
casca sã, no ponto de maturação, sem

ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres
de resfduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de Desagem.

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, liwe de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estarem em perfeitas condiçöes de

conservação, maturação. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
hisienizadas. com etiqueta de Desagem,

9,8 6

Couve: nov4 de qualidade, folhas sãs, sem,

ruptwas, com coloração e tamanho
uniformes e tfpicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, liwes de

reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maco de 400e.

5, lt27 300 Unid.

(¿ t)+28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de

tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas

condições de conservação e matwação.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

29 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e tans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de

matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em

unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

30 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entega em embalagem de 900 gramas e com
Licença Sanitária Atualizada.

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulasem adequada.

5 + d32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem

sujidades ou ouÍos defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, liwes de
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reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maco de 400e.

33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias esfranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima
de 12 meses a conüar dadatada entrega.

?,gq

I Oo34 s25 Kg

Feijão carioca: isento de matérias esfranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produçäo de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mfnima
de 12 meses a contar da data da entrega.

q ,3535 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de oonservaçäo e

maturaçäo. Unidade de tamanho médio.
Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

36 r0s0 Kg

Mandioca: tipo branca ou amatela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fìbrosa"
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Desoascada, liwe de

terr4 parasitas, larvas e danos ffsicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Enfregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em

embalagem transpaxente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
1o,35

38 I 850 Kg

Macanão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e trans, com farinha de

tigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registo na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislaçäo vigente e com
Licenca Sanitária attnlizada.

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registo na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária atualløadø.

40 150 Kg
Melado de cana com indicaçflo na

embalagem e rotulagem nutricional
conforme legislaçäo vigente.

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.
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42 ls0 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de

matérias terrosas e parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15%
de umidade. Em embalagens de 500 grarnas

com validade mfnima de 06 meses apartir da

entrega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de 18

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos

fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etíqueta de pesagem.

t20 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gÍ, com
rotulasem adequada.

44

1850 Kg

Päo caseiro fatiado: isento de gorduras

animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Enfiegar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitá¡ia Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Licenca Sanitária attnlizada.

45

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primæ sãs e limpas, sem

corante, isento de matéria terrosa, parasitas e
defiitos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
farinha de nigo enriquecida com feno e

ácido fólico, sal, fermento, açúcar,
margarina. Aparência: massa bem assada,

sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e

odor próprios, com fabricação recente, não

superior a 24 horas. Com registo na
Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atl¿lizada.

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de

maturação, que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem

manchas. Enftegar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desasem.

3 ,8:

Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulasem adequada.

48 100 Pacote

49 2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não

fermentada, näo concentada, processada de

acordo com as nonnas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.
Entegar em embalagem de 500g a 1000e.
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50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 g, com
rotulasem adequada.

Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do registo no Sim -
Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nutricional confonne leeislacão visente.

51 300 Kg

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de 1' qualidade.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

? rS3

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de Desagem.

3 3 3ì

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as nonnas com Registro no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuá¡ia e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
1.5litro.
Tomate: maturação média, boa qualidade,

bem formado, limpo, cor própria, liwe de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturaçäo. Enfregar em
embalagens plásticas devidamente
hisieniudas. com etiouet¿ de nesasem.

+ \{3
55 300 Kg

lA, oo56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, tlpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar

isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfrrações. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

)3 ,1.;s7 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterlsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento, Näo serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

apæênciaNecessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Enfregue em
embalagem fransparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de
pesagem.

4s058 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, gandes
e ûescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

59 300 Kg Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
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contor os dados de identificaçðo ,procedênci4
informaçöes nutricionais ,data de validade.
Deverá apresentar validade mlnima dc 6 meses a
conta¡ pela data de entrega na unidade
requisitante. Apresentar licença sanitária
atmlizada.

NEZÃO SOCIAL:

CNPJÀ4F:

ENDEREÇO COMPLETO: /,-la&.n
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

cPF No: ofuC flt 3q qg.

RGN.: 4qgØÕæ4
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias).

,-rlá*-,",hin"n "2q . .ttJr.ødezLzl

ASSINATURA RESPO VEL

,[ø Af* þ
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

ESPECIFICA O DOS PRODUTOS

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

,, 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloração uniforme, aroma,
cor, típicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e a
aparência. Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.
Entregue em embalagem plástica com
etiqueta de pesagem.

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
livres de terra ou corpos estranhos aderentes
a superfície externa. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, livres de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

5 r00 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mínimo 6 meses a contar
da data de entrega.

6 100

L,'

Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100

1-
Pacote

Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

E,lo

8 60 -t Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

lo,eo

9 I 500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar
fïsiologicamente desenvolvida, bem formada,
folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, frsiológicos. þrasas e
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doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Unidade de 300
gramas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente h

10 l3 50 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
flrsiologicamente desenvolvida, bem formada,
folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condiçöes de

conservação e maturação. Unidades de 3009.
Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas.
Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, livre de reslduos de

feftilizantes. Enhegue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

11 90 Kg

600 Unid

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdgs, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e

bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e tlpicos da variedade.
Livre de enfermidades, ausência de

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de

origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hisienizadas.

t2

Banana tipo caturra, de qualidade, cada

banana deverá apresentar 14 a l8 cm de

comprimento, com grau de maturação tal que

lhes permita suportar transporte, manipulação
e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desagem.

13 3000 Kg

t4 s00 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

t6 400 Kg
Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própria, livres de danos mecânicos,
fìsiolóeicos. þragas e doenÇas e estarem em
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perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidades de tamanho médio.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto frrme, e sem rachaduras liwe de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação, maturação média, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Desagem

17 800

b,6s
l8 6s0 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem

cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
afializada.

t9 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de

4009. Entregar em embalagens devidamente
higienizados.

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gt, com
rotulagem adequada.

J o,QC

2l 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própria, livres de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Tamanho médio, pesando entre
100 e 200 gramas a unidade. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 lt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e característica,
livres de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maco de 300 eramas.

24 350 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maco de 300
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gramas.

270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, livres de resfduos
de fertilizantes. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de þesagem.

25

1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

26

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,

rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maco de 400g,

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de

tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, livre de danos mecânicos,
frsiológicos, pragas e doenças, em perfeitas

condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

29 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os

produtos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em

unidades de 5009. Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

43 s
i

150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Enhega em embalagem de 900 gramas e com
Licença Sanitária Atualizada.

30

n,a n31 80,
+

Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etioueta de Desasem.

32 200 Unid.
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Maço de 4009.

33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima de
12 meses a contar da data da entrega.

34 52s Kg

Feijão carioca: isento de matérias estranhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima de
12 meses a contar da data da enhega.

35 2550 Kg

Larunja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
frsiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condiçöes de conservação e
maturação. Unidade de tamanho médio.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de
terra, parasitas, larvas e danos flsicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

37 I 20
-{

Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

8,CO

38 I 850
*[

Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença San itári a atualizada.

J J', co

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com fero e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo 1 Kg.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
L ice nça Sanitária atualizada.

_l o,co

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional conforme
legislação vigente.

4t 60
I

I,
Pacote

Manjerona limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 EÍ, com
rotulagem adequada.

J
I8 o

42 150 Kg
Milho de pipoca: de qualidade, grãos
selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
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matérias terrosas e parasitos e de detritos

animais ou vegetais com no máximo de 15%

de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mínimâ de 06 meses a partir da

entrega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação, de la

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem

desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

pesagem.

Jo', e',544 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gf, com
rotulagem adequada.

45 l 850

'+''

Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras
animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em unidades de tamanho médio
com 500g, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente e

com Licença Sanitária atualizada,

J.o ì
.?rÕ

46 3'10

I

Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,
isento de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição
básica os seguintes elementos: farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, fermento, açucat, margarina. Aparência:
massa bem assada, sem recheio e senl
cobeftura, cor, sabor e odor próprios, com
fabricação recente, não superior a 24 horas.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
Licença San itária attalizada.

,1J,,.1P

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação,
que permita suportar a manipulação, o

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

sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

AJ, 
t

5

49 25)0 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não

fermentada, não concentrada, processada de

acordo com as normas com Registro no

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar
em embalasem de 500e a 1000e.

50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 Br, com
rotulagem adequada.

I, so

5l 300 Kg Queijo tipo colonial com indicação na

embalagem do número do registro no Sim -
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Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme legislação vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de 1" qualidade.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

53 r020 Kg

Repolho verde: frsiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesagem.

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as normas com Regisho no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de

1,5 litro.

55 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesasem.

50 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
coftes e perfurações. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem,

s7 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterlsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em
embalagem transparente atóxica devidamente
higienizados, com etiquetas de þesagem.

s8 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

59 200 Kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identifìcação ,procedência,
informações nutricionais ,data de validade. Deverá
apresentar validade minima de 6 meses a contar
pela data de entrega na unidade requisitante.
Apresentar I icença sanitária atualizada.
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

serviços solicitados:

ESPECIFI O DOS PRODUTOS

Abacate, novo, de qualidade, grau

maturaçäo, tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
decom

médio de

1 50 Kg

compacta, firme, coloração uniforme, aroma'

cor, típicos da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Não
danos que lhe alterem a conformação e a

aparência. Necessita estar isenta de sujidades,

parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

embalagem plástica com

de ótima qualidade,Abóbora, grande,

de

serão permitidos

Entregue em

2 200 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho

médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com

brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem

desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,

livres de terra ou corpos estranhos aderentes

a superfície externa. Entregar em embalagens

plásticas devidamente higienizadas, com

etiqueta de pesagem.

3 300 Kg

Aceþa, de qualidade, bem desenvolvida,

apresentando grau de evolução completo do

tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, livres de ferimentos ou defeitos,

não estando danificadas por qualquer lesão

de origem fisica ou mecânica que afete a sua

aparência, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar

em embalagens plásticas devidamente

hieienizadas.

4 300 Unid.

Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem Plástica
transparente, lacrada e atóxica, de I KG'
prazo de validade mínimo 6 meses a contar

da data de entrega.

5 100

lo¡co100 Pacote

Açafrão da terra pó limpo e embalado em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
6

Pacote
Alecrim limpo e embalado em

atóxica de 100 EÍ, com
embalagem

uada.
transparente
rotu

7 100

ia,öaPacote

Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr'
com rotulagem adequada.

8 60

Unid

Alface crespa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,

folhas limpas, com coloração própria, livre
efisiode

9 I 500
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doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Unidade de 300

gramas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente
Alface Lisa e ou americana. Deve estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formada,

folhas limpas, com coloração própria' livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condiçöes de

conservação e maturação. Unidades de 3009'

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente

I 350 Unid.10

Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, intefuo, sadio, sem sujidades

ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade, livre de resíduos de

fertilizantes. Entregue em embalagem

lástica com de

l1 90

Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,

com folhas verdes, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e típicos da variedade.

Livre de enfermidades, ausência de

sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de

origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hisienizadas.

t2 600

Kg

Banana tipo caturra, de qualidade, cada

banana deverá apresentar 14 a 18 cm de

comprimento, com grau de maturação tal que

lhes permita suportar transporte, manipulação

e conservação adequada para consumo

mediato e imediato, com cor e conformação

uniformes, sem manchas, machucaduras,

bolores, sujidades, ferrugem ou outros

defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

t3 3000

Banana prata, de qualidade, com grau de

maturação tal que lhes permita suportar

transporte, manipulação e conservação

adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem

manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Entregar

em embalagens plásticas devidamente
hieienizadas, com etiqueta de pesagem'

t4 500 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condiçöes de conservação,

maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com

de

l5 1250 Kg

Kg
Batata doce: lavada, de qualidade, com

coloração própria, livres de danos mecânicos,
e e estarem em

16 400
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perfeitas
maturação. Unidades

de conservação e

de tamanho médio.

Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com

aspecto firme, e sem rachaduras livre de

danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação, maturação média, tamanho

médio. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

17 800

Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem

cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta

de matérias terrosas, parasitos e em perfeito

estado de conservação, serão rejeitados

biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem

se apresentar quebradiço. Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária

atualizada.

18 6s0

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração

própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de

4009. Entregar em embalagens devidamente

hisienizados.

l9 600 Unid.

,lO, 65
Camomila limpa e embalada em embalagem

transparente atóxica de 100 Er, com

rotulagem adequada.
20 80 Pacote

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com

coloração própria, livres de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Tamanho médio, pesando entre

100 e 200 gramas a unidade. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

2t 400 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterlstica,

livres de danos mecânicos, frsiolÓgicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturação.

Unidade de tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 1125 Kg

Cheiro deve apresentar-se viçosa,

brilhante, sem excesso de umidade, sem

sinais de amarelamento, sem talos

amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.

de 300

23 600 Maço

entos próprios para tempero: sálvia,

alecrim, orégano, manjericão, manjerona,

devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem

excesso de umidade, sem sinais de

amarelamento, sem talos amolecidos ou

lhas escurecidas e de 300

24 3s0 Maço
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gramas.

Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos

ou defeitos, sem manchas, livres de reslduos

de fertilizantes. Entregar em embalagens

plásticas devidamente higienizadas, com

etiqueta de pesagem.

25 270

Citrus Ponckan: tamanho médio, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas, doenças e estarem em

perfeitas condições de conservação,

maturação. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

26 1280 Kg

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,

rupturas, com coloração e tamanho

uniformes e tlpicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maco de 400g.

27 300 Unid.

Unid.

Couve-flor: de unidade

tamanho médio, bem desenvolvidas, flores

bem formadas, limpas, com coloração

uniforme, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas

condições de conservação e maturação'

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

28 600

Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com

cobertura de farofa doce, isenta de gordura

animal e trans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de

matérias terrosas, parasitos e em perfeito

estado de conservação, serão rejeitados os

produtos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem

se apresentar quebradiço. Entregar em

unidades de 5009. Com registro na

Vigilância Sanitária Municipal, estando

embalada e rotulada de acordo com a

legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

29 I 005

150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Entrega em embalagem de 900 gramas e com

Licença Sanitária Atualizada.
30

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem

transparente atóxica de 100 gr, com

rotulagem adequada.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,

sem rupturas, com coloração e tamanho

uniformes e típicos da variedade, sem

sujidades ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade, livres de

resíduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hisienizadas. com etiqueta de pesagem.

32 200 Unid,
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Maço de 4009.

Feijão preto: isento de matérias estran has,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última

safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo I kg. Validade mínima de

12 meses a contar da data da

33 t200 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estran has,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,

mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica

resistente contendo 1 kg. Validade mínima de

12 meses a contar da data da

52s Kg34

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

þesagem.

35 2550 Kg

l0s0 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de

qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, frrme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de

terra, parasitas, larvas e danos fisicos e/ou

mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

36

'l 35
Erva Cidreira limpa e embalada em

embalagem transparente atóxica de 100 gr,

com rotulagem adequada.
37 120 Pacote

Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de

gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.

Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com

L icença Sanitária atualizada,

38 1 850

400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento

de gorduras animais e trans, com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg'
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com
L icença Sanitári a atualizada,

39

1s0 Kg
Melado de cana com indicação na

embalagem e rotulagem nutricional conforme
legislacão vigente.

40

Manjerona limpa e embalada em embalagem

transparente atóxica de 100 8r, com4l 60 Pacote

42 150 Kg
Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com

matérias isentas de
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terrosas e parasitos e

animais ou vegetais com no máximo de 15%

de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mínima de 06 meses a partir da

Milho verde, média maturação, de la

qualidade, apresentando tamanho, cor com

formação uniforme, devendo ser bem

desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens plásticas

devidamente higienizadas, com etiqueta de

43 225 Kg

lo,¿15120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 9r, com
rotulagem adequada.

44

Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras

animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico'
Entregar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente e
com Licença Sanitária attalizada.

45 l 8s0

Kg

Pão de leite (50 gramas) produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,

isento de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição

básica os seguintes elementos: farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência:
massa bem assada, sem recheio e sem

cobeftura, cor, sabor e odor próprios, com
fabricação recente, não superior a 24 horas.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de

acordo com a legislação vigente e com

L i cença Sanitári a alualizada.

46 370

345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação,
que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
hisienizadas. com etiqueta de pesagem.

47

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

Polpa natural de frutas: congelada, não

fermentada, não concentrada, processada de

acordo com as normas com Regisho no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar
em embalasem de 500e a 1000e.

49 2500 Kg

Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gt, com
rotulasem adequada.

50 r20 Pacote

Queijo tipo colonial com indicação na

em do número do
5l 300 Kg
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Serviço de InsPoção MuniciPal e rotulagem

nutricional conforme

225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado

intenso, não murcho, de ln qualidade.

Entregar em embalagens Plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de

52

Kg

Repolho verde: frsiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com

coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas, doenças e estar em

perfeito estado de conservação e maturação.

Unidades de tamanho médio. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

higienizadas, com etiqueta de pesagem.

53 1020

Suco de uva integral, processado de acordo

com as normas com Registro no MAPA -

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de

1.5 litro.

800 Unid.54

Tomate: maturação média, boa qualidade,

bem formado, limpo, cor própria, livre de

danos mecânicos, hsiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de

conservação e maturação. Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

55 300 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração

uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em

perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar

isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,

cortes e perfurações, Entregar em

embalagens plásticas devidamente

hieienizadas, com etiqueta de pesagem.

50 r00 Kg

300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
característicos da espécie em perfeito estado

de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entregue em

embalagem transparente atóxica devidamente

higienizados, com etiquetas de pesagem.

5/

58 450 Drizias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada

unidade com inspeção municipal, estadual ou

federal. Devem estar limpos e sem rachaduras'

Entregar em embalagens fechadas de isopor,

apropriadas para o produto, devidamente

identificado.

59 200 Kg

Chocolate em pó : açtlcar mascavo e cacau em

pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá

conter os dados de identificação ,procedência,
informações nutricionais ,data de validade. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a contar
pela data de entrega na unidade requisitante'

sanitária atualizada.
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

ESPECIFIC DOS PRODUTOS
Item Otde Un. Medida Descrição Valor unitário Valor total

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Enhegar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

3,50 175,00

, 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, frme, coloração uniforme,
aroma, cor, tlpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que the alterem a

conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perfurações, Entregue em
embalagem plástica com etiqueta de
pesagem.

1,99 398,00

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenÍa, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos estranhos aderentes
a superficie externa, Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesasem.

2,50 750,00

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem flsica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

5,00 1500,00

5 100 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, lacrada e atóxica, de 1 KG,
prazo de validade minimo 6 meses a contar
da data de entrega.

16,00 1600,00

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ü, com
rotulagem adequada.

I 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 1500 Unid.
Alface crespa e ou americana. Deve esta¡
frsiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloracão

2,80 4200,00
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própria, liwe de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

matwação. Unidade de 300 gramas.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente hieienizadas.

10 1350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, folhas limpas, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

matüaçäo. Unidades de 3009. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

2,80 3780,00

11 90 Kg

Alho: grande, deve estar fïsiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outos defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, liwe de reslduos de
fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de pesagem.

30,00 2700,00

t2 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e tfpicos da variedade.
Liwe de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 300 grÍrmas. Entregar
em embalagens plósticas devidamente
higienizadas.

3,90 2340,00

13 3000 Kg

Banana tipo catuna, de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, com cor e

conformação uniformes, sem manchas,
machucaduras, bolores, sujidades, femrgem
ou outos defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Enfegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

2,90 8700,00

t4 s00 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transpoÍe, manipulação e conservação
adequada para consuno mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Entegar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

4,50 2250,00

15 1250 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

2,80 3500,00
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16 400 Kg

Batata doce: lavada, de qualidade, com

coloração própria" liwes de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estarem em perfeitas condições de
conservação e maturação. Unidades de
tamanho médio. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

3,50 1400,00

t7 800 Kg

Betenaba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto frme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas,

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação, maturação média, tamanho
médio. Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

2,50 2000,00

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na
Vigilância Sanitá¡ia Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

19,00 12350,00

19 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fïsiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entegar em embalagens devidamente
hieienizados.

5,00 3000,00

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulagem adequada.

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própri4 liwes de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e

estax em perfeitas condições de conservação
e maturação. Tamanho médio, pesando entre
100 e 200 gramas a unidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

4,00 1600,00

22 tt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterlstica,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Unidade de tamanho médio. Enfegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

2,90 3262,5

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maço de 300 gramas.

3,50 2100,00

24 350 Maço
Condimentos próprios para tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericäo, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem



030 (

excesso de umidade, sem sinais de

amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maço de 300
gIamas.

25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio,
casca sã, no ponto de mahração, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, liwes
de reslduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etioueta de nesasem.

2,80 756,00

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas,
com coloração própria, liwe de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e
estarem em perfeitas condições de
conservação, maturação. Enfregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,00 3 ,00

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possâm
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maco de 400e.

5,00 1500,00

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condições de conservação e maturação.
Entegar em embalagens plástioas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

5,00 3000,00

29 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
animal e tans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de
matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entegar em
unidades de 5009. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
aualizada.

8,50 8542,50

30 ls0 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão -
Enfega em embalagem de 900 gramas e com
L icenca Sanitári a Att;ølizada.

14,00 2100,00

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
fansparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas säs,
sem rupturas, com coloração e tamanho
unifornes e tfpicos da variedade, sem
sujidades ou oufos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. liwes de
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resfduos de fertilizantes. Entregar em

embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

Maço de 400e.

33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estanhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima
de 12 meses a contar da data da entrega.

7,50 9000,00

34 525 Kg

Feijäo carioca: isento de matérias estanhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo 1 kg. Validade mlnima
de 12 meses a contar da data da entrega.

8,00 4200,00

35 2s50 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

3,00 7650,00

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, liwe de
terra, parasitas, larvas e danos flsicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

4,80 5040,00

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 I 850 Kg

Maca¡rão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e frans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg.
Com registo na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária atttalizada.

l6,oo 29600,00

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo 1 Kg.
Com registo na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e ronrlada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atual:øada.

40 150 Kg
Melado de cana com indicação na
embalagem e rotulagem nutricional
conforme legislação vigente.

15,00 2250,00

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
tansparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.
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42 150 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas e parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no má.rimo de l5o/o

de umidade. Em embalagens de 500 gramas
com validade mfnima de 06 meses a partir da
entrega.

10,00 1500,00

43 22s Kg

Milho verde, média maturação, de 1"

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos
flsicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

4,00 900,00

44 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 g, com
rotulagem adequada.

45 I 850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras
animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e
rotulada de acordo com a legislação vigente
e com Licença Sanitária af,talizada.

8,50 15725,00

46 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isento de matéria terrosa, parasitas e
detitos animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes elementos:
fa¡inha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, sal, fermento, açícar,
margarina. Aparência: massa bem assada,
sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e

odor próprios, com fabricação recente, não
superior a 24 horas. Com regisfo na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
aþ¡¿lìz¡,da.

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de
maturação, que permita suportax a
manipulação, o fransporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

2,50 862,50

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulagem adequada.

49 2500 Kg

Polpa natural de fruøs: congelada, não
fermentada, näo concentada, processada de

acordo com as normas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos.
Entregar em embalagem de 500e a 1000e.
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50 120 Pacote

Poejo limpo e embalado em embalagem

transparente atóxica de 100 ý, com
rotulagem adequada.

5r 300 Kg

Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do regisfro no Sim -
Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nuticional conforme legislação vigente.

52 22s Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de ls qualidade.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

6,00 1350,00

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

2,20 2244,00

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as norrnas com Registro no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
l,5litro.

20,00 16000,00

5J 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

7,00 2100,00

56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, tlpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachadwas,
cortes e perfrrações. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

7,50 750,00

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterlsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Näo serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparênciaNecessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachaduras Entegue em
embalagem tansparente atóxica
devidamente higienizados, com etiquetas de
pesagem.

22,00 6600,00

58 450 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes
e frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal. Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

6,50 2925,00

59 300 Kg Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em
pó. Embalaeem de lke a embalasem deverá

22,00 6600,00
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conter os dados de identificação ,procedência,
informações nutricionais ,dara de validade.
Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
contar pela data de entrega nû unídade
requisitantc. Aprescntar licença sanitária
atualizada-

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA DA AGzuCULTURA FAMILIAR
INTEGRADA DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJAyIF : 08 I 4 4264000 1 20

ENDEREÇO COMPLETO: RUA FERNANDO FERRARI Nl4t9
ITAPEJARA D'OESTE PR

NOME DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA: CLAUDIO MARQUES
BERLANDA

CPF No:019.254.679-10

RG No:7.069.069-I

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (novenra dias)

ITAPEJARA D'OESTE PR, 23 DE NOVEMBRO de202I

091a

fý

ASSINATIJRA DO VEL

t9.144.264/ooo ïzr'
COOPERATIVA DA AGRICUTTURA

FAMITIAR INTEGRÄDA DE
IÏAPEJARA D'OESTE

Rua Femando Fenari, l41g - Centro

LIEP 85580400. trepelan D.Oolto - plJ

https://webmall'marmelelro.pr.gov.br/roundcubemall/?-task=mall&-frame=l&_mbox=INBOX&_uld=2281&Joart=3&_action=get&_extwln=1 1t1



101121202109:35 Webmail :: RE: Orçamento Chamada Publica Marmeleiro

RE: Orçamento Chamada Publica Marmeleiro

Data

Coopafr ltapejara <coopafì.itapejara@hotmail.com>

Darci dos Santos <mascaul @hotmail.com>, compraseducacao@marmeleiro.pr.gov,br

<compraseducacao@marmeleiro.pr. gov.br>

23-11-202117:48

035 4

De

Para

ftl Orçamento Chamada Publica 2022 COOPAFI lTAPEJARA.docx(-22 KB) E 001.jpg (-500 KB)

Remover todos os anexos

Enviado do Outlook

De: Darcl dos Santos <mascaul@hotmall,com>

Envlado: terça-feira, 23 de novembro de202LL4:LB

Para: coopafi ,ltapejara@hotmall,com <coopafl.ltapejara@hotmall,com>

Assunto: ENC: Orçamento Chamada Publlca Marmelelro

De: compraseducacao@marmeleiro,pr.gov,br <compraseducacao@marmeleiro.pr,gov.br>

Envlado: segunda-felra, 22 de novembro de 2021 10:55

Para: mascaul.@hotmall.com <mascaul@hotmail.com>

Assunto: Orçamento Chamada Publlca Marmelelro

Bom dia segue o Projeto da Chamada Publica para o ano Letivo 2022, se possível Preencher e reenviar ,descle ja agradeço

Att

Tatiana

Departamento de Educação

(46) 3s2s-873ø
Avenída Macali, 255

Centro

Marmeleino/PR

856L5-øøø

-
001 jps -500 KB

1t1
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Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
serviços solicitados:

DOS PRODUTOS
Item Otde Un. Medida Descricão Valor unitárlo Valor total

I 50 Kg

Abacate, novo, de qualidade, grau médio de
maturação, tamanho médio. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

2 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloração uniforme, aroma,
cor, tlpicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e a

aparência. Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.
Enüegue em embalagem plástica com
etiqueta de pesagem.

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos,
liwes de terra ou corpos estranhos aderentes
a superflcie externa. Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

4 300 Unid.

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, liwes de ferimentos ou defeitos,
não estando danificadas por qualquer lesão
de origem flsica ou mecânica que afete a sua
aparência, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

5 r00 Kg

Açúcar mascavo, com coloração própria e

uniforme, em embalagem plástica
transparente, Iacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mlnimo 6 meses a contar
da data de entrega.

11,00 1.100,00

6 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

8 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

9 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem formada,
folhas limpas, com coloração própria, liwe
de danos mecânicos. fÌsiolóeicos. Drasas e
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doenças e estar em perfeitas oondições de

conservação e maturação. Unidade de 300
gramas. Enffegar em embalagens plásticas
devidamente hieienizadas.

10 t350 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar
fisiologicamente desenvolvida, bem formada,
folhas limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, frsiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas oondições de
conservação ematuração. Unidades de 3009.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente hieienizadas.

ll 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio, sem sujidades
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, liwe de reslduos de
fertilizantes. Entregue em embalagem
plástica com etiqueta de Þesagem.

t2 600 Unid.

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem taços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidas, com coloração e

tamanho uniformes e tlpicos da variedade.
Liwe de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de
origem. Unidade de 300 gramas. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

13 3000 Kg

Banana tipo caturr4 de qualidade, cada
banana deverá apresentar 14 a 18 cm de
comprimento, com grau de maturação tal que
lhes permita suportar transporte, manipulação
e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Enfiegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

t4 s00 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato,
com cor e conformação uniformes, sem
manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Entegar
em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesasem.

15 t2s0 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação,
maturação média. Enfiegar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

16 400 Kg
Batata doce: lavada, de qualidade, com
coloração própria, liwes de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em
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perfeitas condiçöes de conservação e

maturaçäo. Unidades de tamanho médio.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

l7 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com
aspecto firme, e sem rachaduras liwe de
danos mecânicos, fÌsiológicos, pragas,
doenças e estar em perfeitas condições de

conservaçÍlo, maturaçäo média, tamanho
médio. Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem,

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem
cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservaçålo, serão rejeitados
biscoitos mal oozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
afr¡¿lizada.

19 600 Unid.

Brócolis: viçoso, limpo, com coloração
própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de
4009. Entegar em embalagens devidamente
higienizados.

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem
tansparente atóxica de 100 g, com
rotulaqem adequada.

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com
coloração própria, liwes de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condiçöes de conservação e

maturação. Tamanho médio, pesando ente
100 e 200 gramas a unidade. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

22 tl25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas,
com coloração uniforme e caracterfsticao
liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservaçäo e maturação.
Unidade de tamanho médio. Enfiegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas. com etiqueta de pesagem.

23 600 Maço

Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa,
brilhante, sem excesso de umidade, sem
sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
Maço de 300 eramas.

24 350 Maço

Condimentos próprios pam tempero: sálvia,
alecrim, orégano, manjericão, manjerona,
devem apresentar-se viçosos, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
a[iarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas. Maco de 300
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gramas.

25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca

sã, no ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, livres de resfduos
de fertilizantes, Enfiegar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

26 1280 Kg

CitrusPonckan: tamanho médio, limpas, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de oonservação,
maturação. Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

27 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem,
rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tfpicos da variedade, sem
sujidades ou outos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, livres de
resfduos de fertilizantes. Entegar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.
Maco de 400e.

28 600 Unid.

Couve-flor: de qualidade, unidade de
tamanho médio, bem desenvolvidas, flores
bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas
condiçöes de conservação e maturação.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

29 100s Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com
cobertura de farofa doce, isenta de gordura
a¡imal e ffans, deverá ser fabricada a partir
de matérias primas säs e limpas, isenta de
matérias teÌrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados os
produtos mal cozidos, queimados, nfto
podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço. Entregar em
unidades de 5009. Com regisfto na
Vigilância Sanitária Municipal, esüando

embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária
aí¡ø,lizada,

30 1s0 Unid.
Doce de fruøs: próprio para passar no pão -
Entrega em embalagem de 900 gramas e com
Licença Sanitária Atualiz¿da.

31 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem
tansparente atóxica de 100 ÿ, com
rotulagem adequada.

32 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs,
sem rupturas, com coloração e tamanho
uniformes e tlpicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade, liwes de
reslduos de fertilizantes. Enhegar em
embalagens plásticas devida:nente
hieienizadas. com etioueta de Desasem.
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Maço de 4009.

33 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas,

impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima de
12 meses a contar da data da entrega.

34 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estanhas,
impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de riltima
safra, acondicionado em embalagem plástica
resistente contendo I kg. Validade mlnima de
12 meses a contar da data da enfreqa.

35 2550 Kg

Laranja: madura, limpa, de qualidade, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio.
Entegar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

36 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de
qualidade, bem desenvolvida, não fibrosa,
fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniforrnes. Descascada, liwe de
terr4 parasitas, larvas e danos flsicos e/ou
mecânicos. Sem brotos, rachaduras e

manchas. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

37 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em
embalagem transparente atóxica de 100 gr,
com rotulagem adequada.

38 1850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de
gorduras animais e tans, com färinha de
tigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entegar em embalagem contendo I Kg.
Com registo na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitária aínlizada.

39 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento
de gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Enúegar em embalagem contendo 1 Kg.
Com regisfro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licença Sanitfu ia afializada.

40 150 Kg
Melado de cana com indicaçäo na
embalagem e rotulagem nutricional conforme
legislacão vigente.

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem
tansparente atóxica de 100 {, com
rotulagem adequada,

42 150 Kg
Milho de pipoca: de qualidade, grãos

selecionados e graúdos, preparados com
matérias Drimas sãs. limoas. isentas de
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matérias terrosas e parasitos e de detitos
animais ou vegetais com no máximo de 15%
de umidade. Em embalagens de 500 gramas

com validade mlnima de 06 meses a partir da
entega.

43 225 Kg

Milho verde, média maturação,de 18

qualidade, apresentando tamanho, cor com
formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, Enfregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

44 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem
fansparente atóxica de 100 gr, com
rotulagem adequada.

45 1850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras
animais e trans, com farinha de tigo
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Enfregar em unidades de tamanho médio
com 5009, Com registo na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e

rotulada de acordo com a legislação vigente e

com Licenca Sanitária atualizada.

46 370 Kg

Päo de leite (50 gramas): produzido a partir
de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,
isento de matéria telrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição
básica os seguintes elementos: farinha de
figo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência:
massa bem assada, sem recheio e sem
cobertura, cor, sabor e odor próprios, com
fabricação recente, não superior a 24 horas.
Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com
Licen ça Sanitária atualizada.

47 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação,
que permita suportar a manipulação, o
fransporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
hieienizadas, com etiqueta de pesasem.

48 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem
fransparente atóxica de 100 gx, com
rotulagem adequada.

49 2500 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não
fermentada, não concenfrada, processada de
acordo com as nonnas com Registro no
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar
em embalagem de 500e a 1000e.

50 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem
transparente atóxica de 100 ý, com
rotulagem adequada.

5l 300 Kg Queijo tipo colonial com indicação na
embalagem do número do resisto no Sim -
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Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme legislaçäo vigente.

52 225 Kg

Rabanete: tamanho grande de cor rosado
intenso, não murcho, de la qualidade.
Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

53 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, liwe de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em
perfeito estado de conservação e maturação.
Unidades de tamanho médio. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

54 800 Unid.

Suco de uva integral, processado de acordo
com as nonnas com Registro no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de
1,5 litro,

55 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade,
bem formado, limpo, cor própria, liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

56 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima
qualidade, compacta, firme, coloraçÍlo
uniforme, aroma, cor, tlpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a
conformação e a aparência. Necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras,
cortes e perñraçöes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

57 300 Kg

Morangos selecionados frescos ,de ótima
qualidade ,coloração uniforme, aroma e cor
caracterfsticos da espécie em perfeito estado
de desenvolvimento. Näo serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e

aparência Necessita estar isenta de sujidades,
parasitas e rachadwas Entregue em
embalagem transparente atóxica devidamente
hieienizados. com etiouetas de nesasem.

58 450 Dúeias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e

frescos. Pesando aproximadamente 50 gr cada
unidade com inspeção municipal, estadual ou
federal, Devem estar limpos e sem rachaduras.
Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente
identificado.

59 300 Kg

Chocolate em pó : açrlcar mascavo e cacau em
pó. Embalagem de lkg a embalagem deverá
conter os dados de identificação ,procedênci4
informações nuhicionais ,data de validade, Deverá
apresentar validade mlnima de 6 meses a contrar
pela data de entrega na unidade requisitante.
AÞresenta¡ licença sanitária atualizada.

19,75 5.925,00
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NOME DO PRODUTOR: Darci Francisco dos Santos

CPF No:575.066.129-68

RG No: 4.173.202-4

ENDEREÇO: Estrada Rural Linha Sangão s/n Baino Centro Novo

CEP: 85.750-000 - Planalto Pr.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Planalto Pr,22 de novembro de202l

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

^

,^



101121202109:34 Webmail :: RE: Orçamento Chamada Publlca Marmeleiro

RE: Orçamento Chamada Publica Marmeleiro
De

Para

Data

Darci dos Santos <mascaul @hotmail.com>

compraseducacao@marmeleiro.pr,gov.br <compraseducacao@marmeleiro.pr. gov.br>

22-11-202114:28

104 
R

Sl Orçamento Chamada Publica 2O22 corrigido.docx Darci.docx (-a2 KB)

Remover todos os anexos

Proposta assinada em anexo

Der compraseducacao@ marmelelro.pr.gov.br <compraseducacao@marmelelro.pr.gov.br>

Envlado¡ segunda-feha, 22 de novembro de 2021 10:55

Para: mascaul@hotmall.com <mascaul@hotmall.com>

Æsunto! Orçamento Chamada Publlca Marmelelro

Bom dia segue o Projeto da Charnada Publica para o ano Letivo 2022, se possível Preencher e reenviar ,desde ja agradeço

Att
Tatiana

ôepart amento de Educação

(46) 3s2s-813ø

Avenida Maca11, 255

Centro
Manmeleiro/PR

8s6L5-øøø

t

^

1t'l
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Atendendo a Solicitação de Vossa Senhoria, segue abaixo orçamento dos produtos
solicitados para PREFEITURA DE MARMELEIRO/ PR:

Item Quant.
Unidade

Medida
DESCRTÇÃO

Valor

unitário

Valor total

40 2500 Kg Polpa natural de frutas: congelada, não fermentada, não

concentadq processada de acordo com as noÍnas com Registro

no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Sabores diversos. Entregar em embalagem de 5009 a 10009.

19,50 48.750,00

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL
CNPJ: 08.995.08 410001-52

INSCRIç.õ,O nSrnnUAL: 255.49 4,114
CONCÓRDIA/ SC
TELEF'ONE: 49 99977 -37 59

E-MAIL : qfruto@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL: ANDRE LUSA LODI (TESOUREIRO)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Concórdia,Og de NOVEMBRO de 2021.

l\^J¿ Lunr, l-,,i;

ASSINATURA DO RESPONS.{VEL
TESOUREIRO COOPER SABOR DO SUL

ANDRÉ LUSA LODI
CPF: 069,547,619-07
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RES: Orçamento Chamada Publica 2022

Data

Qfruto Polpa de frutas <qfruto@hotmail.com>

compraseducacao@marmeleiro.pr.gov.br <compraseducacao@marmeleiro.pr.gov.br>, Copervin

<copervín@gmail.com>

09-11-202111:22

[lOrçamento Chamada Publica 202211142631.pdf (-24 KB)

Remover todos os anexos

Bom dia

Segue anexo ...

Att Prlscila

106 (

De

Para

.0fruto

^

Polpæ r Frutcr Ccngolodor

CNÞJ: 00.993,0t.r0OO¿.01 l.l.r 25t 2lt.ló5
lodrnSo: Suruvi. 9/N CoôGórdio.SC
1.l.ls.: 49 999tt.¡t59 d ¡9 !a42.8815

w¡|lEÞø
Cçqo ltl

De : scmuasgd.uçacaq@¡na$neþirg-p¡gov.br

Enviado:segunda-feira, 8 de novembro de 202!16'14
Para: Cgpcryln; Qfrulg
Assunto: Orçamento Chamada Publica 2022

Boa Tarde ,segue a relação dos Produtos que farão parte da chamada Publica do ano letivo 2022, peço se possível preencher e reenviar o quanto antes

desde já agracleço a atenção

Tatiana

Departamento de Educação
(46) 3s25-8130
Avenida MacaIi, 255

Centro
MarmeLeiro/PR
8561_5-000

https://webmall.marmelelro.pr.gov.br/roundcubemall/?-taEk=mall&_safe=0&_uld=2196&_mbox=INBOX&_actlon=prlnt&_extwln=1 1t1
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Rodovia Pr483 - Km 23
Francisco Beltrão - PR

Fone: 46-99914-7388
copervin@qmail.com

CNPJ: 1 1.555.858/0001-39

w
GOPERVINCoofr{ß R,eH ù \¡¡fúlblh ô gtu¡ ó Èfú

AO
Município de Marmeleiro - PR
Departamento de Educação
Merenda Escolar

A COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANA .
COPERVIN, cadastrada no CNPJ sob no 1 1.555.858/0001-39, estabelecida à Rodovia PR
483 Km 23, no Municfpio de Francisco Beltrão - PR, neste ato representado pelo Diretor
Presidente lvanir Schmitz, CPF: 014.577.569-00 e RG: 12.353.466-2 -SSP/PR, em
atençäo à solicitação de orçamento, informa que os valores dos produtos solicitados é de
acordo com o especificado abaixo:

Item Qtde Un.
Medida DESCRTçÃO Valor

Unitário
Valor
Total

40 2500 KG

Polpa natural de frut¿s: congelada, não fermentada, não concentrada,
processada de acordo com as nonnas com Registro no MAPA

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Sabores
diversos. Enüegar em embalagem de 5009 a 10009. .

R$ 20,00 R$ 50.000,00

44 800 UN
Suco de uva integral, processado de acordo com as nonnas com

Regisfo no MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de 1,5 litro.
R$ 17,50 R$ 14.000,00

Prazo de validade do orçamento: 90 dias.

L

Francisco Beltrão - PR, 09 de Novembro de 2021

lvanir Schnlitz

Diretor Presidente

coopERAÏvA REG toNAL åå'åF,1iff îïl¿,äR'li Bä,
DOS VITIVINICULTORES DO vmuNrculroREs Do

suDo:1 I sss8s8ooo1 3e lY?:ili.|ii??'"'i311?.. -n?,,,n,
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Re: Orçamento Chamada Publica 2022

,,ì1;; De COPERVIN <copervin@gmail.com>

lìli:i, Para compraseducacao@marmeleiro.pr.gov.br <compraseducacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 09-11-202121:32

[lOrçamento Marmeleiro 2021.pdf (-338 KB)

Remover todos.os anexos

Olá Tatiana, Tudo bem?

Segue em anexo orçamento de polpa de fruta e suco de uva.

Aü
Everton Nava

Emseg.,8denov.de2021às16:14com@Ûo.p¡gov.br<com@Ûo.pLgo]åb>escreveu:
Boa Tarde ,segue a relação dos Produtos que farõo parte da chamada Publica do ano letivo 2022,peço se possivel preencher e reenviar o quanto

antes

desde já agradeço a atenção

Tatiana

Depantamento de Educação

(46) 3s25-8L3ø

Avenida MacalÍ, 255

Centro
Marmeleiro/PR

85615-øøø

fi

1t'l
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTAD9 Do PARANA

oNPJ 76-205.665n00'41
Av. MaælL 255- Cx. Poslal 24 - FonalFax (16) 3525-8100 -CEP 85.61íOOO - MARMELETRO - PR

)
'r¡r tura Munici I de Marmeleiro

A Chamada Pública n.' 007/2020, para aquisição de gêneros alimentícios di¡etamente da
Agricultura Familia¡ e do Empreendedor Familiar Ru¡al conforme $1" do art. 14 da Lei n."
11.947/2009 e Resoluções/CD/FNDE: n" 3E12009, de 16/0712009, n" 2512O12, de 04/07/20t2, n"
2612013, de l710612013 e 0412015, de 02/03/2015.

r-pnnÂunulo:

1.1. O Municipio de Marmeleiro, Estado do Pmá, por intermédio da Comissão Pe¡manente de
Licitação, designada pela Pofaria n." 6.345 de 0l de outubro de 202O, com a devida autorização
expedida pelo Prefeito Municipal, no uso de suas prerrogativas legais e consider¿ndo o disposto no
art. 14, da Lei n' 11.94712009 e Resoluções/CD/FNDE: n" 38/2009, de 1610712009, n' 2512012, de
0410712012, n" 2612013, de 17/0612013 e O4l2Ol5, de 02103/2015, através do Departamenro de
Educação e Cultur4 vem realiza¡ Chamada Pública e o credenciamento para fomecedores de
gêneros alimentícios da Agricultura Familia¡ e do Empreendedor Familiar Ruml, destinado ao
atendi-mento do Pmgrama Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, pelo periodo de 12 (doze)
meses a partir da data da assinatura do Contr¿to de Compra e Venda.

1.2. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fomecedo¡es Individuais) deverão apresentar a
Documentação para Habiliøção e Projeto de Venda no período de 16 de dezembro de 2020 à 14 de
janeiro de 2021, até as 11:00 horas, ou a qualquer tempo, pelo período de 365 (tezentos e
sessentâ e cinco dias), na sede da Prefeihua Municipal de Marmeleiro, locali'¡d¿ à Avenida Macali,
no 255 - Centro.

1.3. A sessão de abertur¿ e verificação dos documentos dos proponentes que apresentarem
documentos e propostas até a data acima estabelecida ocorrerá dia 14 de janeiro de 2021 às 14:00
horas, na sala de reuniões da Prefeihra de Marmeleiro.

1.4. Ao presente processo não se aplicou o tr¿târnento diferenciado e simplificado pæ
microempresas e empresas de pequeno porte, por não ser vantajoso para a Administração pública,
conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14/1212006, alterada pela Lei Complementar no
147/2014, de 07/0812014 - art. 49, inciso III, tendo em vista o edital prevê a conhatação também de
produtores rumis - pessoa fisica.

2-OBJETO:

2.1. O objeto do presente Chamamenlo Público é o credenciamento para fomecedores de gêneros
alimenticios da Agriculhrra f¡milj¿¡ s do Empreendedor Fa-ilia¡ Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação EscolarÆNAE, conforme especificações dos gêneros
alimentícios abaixo:

ESTADO DO
GNPJ 76.205-665/tnn41

Av. Ma@l¡, 255 - Cx. Postal 21 - FoneEü (46) 3525-8100 - CEP 85-61ffiæ - MARMELEIRO - PR

CO

EDITAL DE CHÄMAMENTO
N'205/2020-LIC

N" 007/2020

927,OO

2.232,O0

2.247-75

848,00

323,60

600,o0

4.t33,00

3-442,50

1.925, l0

1.692,00

3,09

3,72

9,99

8,48

8,09

10,00

3,5E

2,55

21,39

2,82

dwnvolvimento. Não srão pemitidos daos
que lhe alterem a confouçào e a ap{éûcia.
Næessita 6tar isenta de sujidades, pùæitas,
ruhadlE, cones e perfunções. Eûkegue em
embalasem olástiø coñ elioueh de Desasem

Abobrinha Ve¡de, de qulidadc, taruho médio,
uifome, tctrr4 cor uifome e com brilho,
tugesceDtes, i¡tactas, fimæ e bem
dc*nvolvidro, sem ferimeatos ou defeitos, lires
de tem ou ærpos estraohos adereDles a
superficie ext€@ Entegil em embalagens
plásticæ devidamente higienizdæ, com etiqEta
de oesased
Acelg4 de qulidade, bem dcenvolvida,
apresenlando gnu de evolução completo do
taronho, aroma c ær própria da espécie e

vuiedade, liw6 de frise¡tos ou defeitos, não
eslando daific¿d4 por qulquer lcsão de origem
ñsica ou mecâ¡iæ que afete a u apuência,
com awência de sujidades, pmios e lare.
Tamho médio. Eohegd em embalegem
Þlisticæ devid@cnte hieieniada.
Açúcr lËÉvo, æm coloação própria e
mifome, em embalagem plástica tanÐúente,
lacnda e atóxica, dc I KG, pø de validade
mínimo 6 meses a conlff dâ deh de enksa
Açafrão da tem pó limpo e embalado em
embalagem h'aDspælte atóxi€ de 100 gr, com
rotulasem adæuda
Alecrim limpo e embalado em embalagem
tmnsparente atóxica de 100 gr, com rotulagem
adæuada.
Alfawa (mnjericão)
embalagem t¡-a¡spænle
¡otulaeem adæuda

limpa e embalada em
atóxiø de l0O gr, com

Alface crespa e ou arericua. Deve estar
ñsiologicamente desenvolvida, bem fomada,
folbas limpæ, com ælomção própria, lirc de
daos mæânicos, fisiológicos, pmgæ e doençæ
e eslå¡ em perfeitas condições de coueryação e
mahmção. Unidade de 300 gEru. Entregar em
embalaeem olástiø devidamente hisieniz¿d¿s
Alface Lisa e ou americana Deve estâr
fisiologicmente desenvolvid4 bem fomad4
folhas limpas, com colonção própria, liw de
duos reânicos, fisiotógicos, pngæ e doençro
e esta¡ em perfeitÀs condições de coNeryação e
mtunção. Unidades de 3009. Entrcgu em
embalasens ¡listicæ deÿidamente hici€niadð.
Alho: gmde, deve cst¿¡ fisiologicamente
descnvolvido, inteiro, sdio, rem sujidades ou
outros defeilos que possam alteru M apdência
e qulidade, liwc de resíduos de fertiliatcs.
EnhÊgue em embalagem plåstica com etiqucta
de oesasem-

Almeirão/chicória/americâDa: sem efeitos, æm
folhas verdes, hidntada, sm traços de
descolomção, hfgesæntes, i¡tactas, 6mes e
bem desenvolvidæ. com colomção e tâmåñho

Kg

Unid

Kg

Pacote

Pacote

Pacote

Unid.

Unid.

Kg

Unid.

300

600

225

100

40

60

1350

1350

90

600

3

4

5

6

I

9

l0

tl

l2

430,50

l. I 13,00

2,87

3,7 t

A.bæate , novo, de qmtidade, gmu médio de
@tunção, tamanho médio. EDtrcgü em
embalegeu plásticæ devidamente higieniadæ,
com etiouetã de neseem
Abóbor4 gmde, fresca, de ótiü qulidade,
@mpæta, Iime, colomção mifome, uoma,
cor- tíoicos da esécie em nerfeilo *lâdô .le

U¡¡fL

Kg

Kg

OIant

150

300

I

2

e-Dail: l¡$ggêc@n$DÊþi¡¿¡¡.gi&h / licir¿caoO?Ørmmclciro.n¡ eov.br e-mail: ¡¡s¡$E!!@¡01tDsh¡Il¡.!Lsl9.Lb¡ / lisi¡scls!2€¿t!Ärs,hi¡!.ll.gl]}:Þr
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTADo Do PARANA

GNPJ 7 6_ 205. 665/U)O I 4 1

Av. Maæli 255 - Cx. Pos/E'l 21 - FonetFu (46) 3525-81 00 - CEP 85-61 ilæ - MARMELEIRO - PR

)

10.6t0,00

2.880,00

4.692,00

948,00

2.59E,75

9.792,00

2.'136,O0

3,56

3,84

3,91

3,t6

3,15

t6,32

4,56

uifomes e típi@s da wiedade. Liw de
enfemidades, auência de sujidades, pmitos e

lflæ, sem lesões dc origem. Unidade de 300
gM- E¡tregu em embalagens plástiø
devidamente hieieniadð.
Bmma hpo qtur4 de qualidade, cada bææ
deverá apresentar 14 a l8 cm de comprimento,
@m gBu de uhEção øl que lhx pemita
sporttr Fæsporte, mipulação e @Neryação
adequda pæ como medial,o e imediato, com
cor e co¡fomção uifomæ, sem mmcbæ,
machucaduru, bolores, sujidades, femgem ou
oulros defeitos que posro alteru ru apuência
e qulidade. Entregr em embalagero pliísticæ
devidame nte higieoiada, com etiqueta de

D€Sagem.

BaEm pEta, de qElidade, com gEu de
MhEção tal que lhes pemitå supold
tra¡sporte, mipulação e comewação adequada
pan @Numo mediato e imediato, @m cor e
confomção uifores, sD mnchas,
rocbucadm, bolom, sujidades, fmgem ou
outos defeitos çe posro alteru sua aparência
e qulidade. Eokegu em embalageß plásticð
devidamente higienizadæ, com eliqueta de

Bergamota: ta@ho méd¡o, lmpæ, com
coloação prcpri4 livre de dæos mæânicos,
ñsiológicos, pmgro, doençæ e 6la¡em em
perfeiøs condiçõæ de conseruação, mhEção
média Entregar em embalagens plásties
devidamentc higiedada, com etiqueta de

Batata doce: lavada, de qulidade, com coloBção
propri4 lires de danos reânicos, fisiológicos,
pmgas e doençæ e estarem em perfeiøs
condições dc coreruação e natrmção, Unidades
de tamnho médio. Entegu e m embalagero
plástiru devidamente higieniædæ, com etiqueta
de oegren
Betemba sem folhas e talos, limpa, @m
æpecto fime, e sem ruhadm lim de da¡os
mecânicos, fisiológicos, pngö, doença e estar
cm perfcitas condiçôes de comeryação,
mturação médi4 tam¡ho médio. Eotregu em
embalagem pliísticas dcvidueote higieni".das,
com etioùeta de Dessem-
Bolacha cæcin: docc, sm recheio, wm
cobernE O biscoito deverá ser fabricado a

pa¡tir de mtériõ prinæ sãs e limpaq isenta de
matérið tercss, paruil$ e em perfeito estado
de conseruação, rerào rcjeitados biscoitos ml
cozidos, queimdos, não podendo apresentar
cxæsrc de duea e nem se aprcsenta¡
quebmdiço. Com rcgistro m Vigilância Suitária
Muicipal, eshndo embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com Licença
Sani¡ária amlizda
tsrócohs: uçoso, llmpo, com coloBçæ própn4
lire de dmos mecànircs. fisiolóEicos. omEæ e

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Unid.

3000

750

t200

300

825

600

600

l3

l4

t5

t6

l7

l8

t9

321,60

1.E96,00

3.645,00

2.2E 1,50

2.253,OO

783,O0

5.244,OO

t.53 r.80

2;t66,OO

5,36

3,t6

3,24

3,3E

7,5t

2,90

4,37

4,44

4,61

doeDçs. Uûidade de 4009. EDüegù em
embalaeem devidamente hicieniudos-
C¡momila limpa e embalada em cmbalagem
hõpùeote atóf,ica de 100 gr, com rctulagem
adøuad¿
Cebola de cabeça: de qulidade, limpæ, con
coloração própri4 liwes de daos reâdæq
ñsiológicos, pmgæ e doençæ e estù em
perfeitas condições de comeruação e m¡Eção.
Tamanho médio, pesdo entre l0O e 200
gËru a uidade. Eotregü em embalageæ
plásticæ devidamente higieniadæ, com etiqwta
de ¡egsem
Cenom: sem folhæ, não lenhow, limpæ, æm
coloração unifome e cæterística, lircs de
danos mecâ¡icos, fisiológiæs, pngæ e doençæ
e esta¡ em perfeiøs condições de comewação e
matur¿ção. Unidade de tamanho médio- Entregu
em embalagere plásticæ devidamente
hisieniadð. @m etioueta de oesæn
Chefo verde: deve aprcwola¡-s viçosa,
brilhute, sem excesso de umidade, *m sinais de
a¡ueluento, æm talos molqidos ou folhæ
escuecidc e nmhæ- Maco de 300 mmas-
Condimeotos próprios pm tempero: sálÝia.
alerir¡ orégmo, mæjericão, mjmn4 devem
apresentar-se viçoss, b¡ilhantes, wm excesso de
midade, sem siuis de rulamento, sem talos
æolecidos ou folhæ escuecidæ e muchæ.
Maco de 300 re.
Chuchu: de qualidade, lamDho Eédro, 6ca sã,
no ponto dc matunção, sem ferimentos ou
defeitos, æm mchas, liwes de resíduos de
fertilizanæs. Enhegü em embalageu plástiø
devidamente higieniadæ, æm eliquelã de
Dewen
Cit¡us Poocka: tarotrho médio, limpæ, æm
coloração própri4 lire de dæos mecâniæs,
ñsiológicos, pmgæ, doenças e starem em
perfeitas condições de coæwação, mturação.
Entregar em embalagens plâsticæ devidamente
higienizada. com etioueta de oeweo
Cowe: nova, dc qulidadc, folhæ sãs, sm,
ruphm, com colomção e tam4ho uifomes e
típicos da vdedade, sem sujidades ou outros
defeitos que possam altero su apuêucia e

qulidade, liues de míduos de fertilia¡tes.
EDtsegü em embalagem pliásticæ devidmente
higieniadas, com etiqucta de pesgem. Maço de
400s.
Couve-flor: de qulidade, uidade de øma¡ho
médio, bem desenvolvidæ, flores bem formadæ,
limpæ, com colonção uifome, liwe de daos
mecå¡icos, fisiológicos, pmgæ e doenças, em
perfeitas condiçõ* de comeryação e mtunção.
EntEgr em embalagens plásticæ devidamente
hieienizadæ- com etioueta de oesasen

Pacote

Kg

Kg

Maço

Maço

Kg

Kg

Unid.

Unid.

60

600

I 125

675

300

270

1200

345

600

20

2t

22

23

24

25

26

27

2t

F+
O

c-mail: li9¡gCit3¡@-O¡gm9lg¡!¿,!f.g¡Ebl / licinceoú2târmmcleiro.nr.eov.br e-mail: lj.r¡&gæ@i,I¡ÊhiÍL.0¡grÈ,bl / licitacaoO2ômamcleiro.n¡.qov.b¡

;^



)

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

)

Prefeitura Municipal de Marmeleirotilrì-&g# EsrADo Do PARANÁ
oNPJ 76.205.665n00141

Av. Macal¡, 255- Cx. Postal 24 - FonelFax (46) 35218100 - CEP 85-61íOOO- MARMELEIRO - PR

'siÐ
.&w EsrADo Do PARANA,

CNPJ 76.205.66ý000141
Av. MaælL 255 - Cx. Pos?èl 24 - FoneEax (46) 3525-8100 - CEP 85.61 54OO - MARMELEIRO - PR

ts
F

t2.óE3, l0

1.309,50

385,50

1.563,00

'1.413,75

3. l7 1,00

t.955,00

4.9'7't,00

665,00

12,62

8,13

't,'t I

5,21

6,59

6,O4

3,98

4,'t4

6,65

Cuø cæiE: doæ, com rccheio, com cobertE
dc fuof¡ doce, isenta de gordw uiml e trm,
dcveú ser åbricada a partir de mtérias prims
sãs e limpæ, iseDta de Mt¿riæ teros,
pmitos e em pcrfeito olado de conseruação,
serão rejeilados os prcdutos ml cozidos,
qæimdos, oão podendo aprcsentü excesso de
duea e oem se apresenta¡ quebËdiço. Entregü
em unid¿des de 5009. Com rcgistro m
Vigilância Suitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a legislação
visente e com I-ice¡câ Sãnitår¡â ehnliurlâ
Doce de Intas: própno pæ pæw no pão -
E¡kega em embalagem de 900 gros c com
Liænça Saûitå¡ia Atualiada.
Endro lrmpa e embalada em embalagem
hanspæ¡te atóx¡@ de 100 gr, com rctulageD
adequda
EspiMfre: !ovo, de qulidade, folhð sãs, sm
ruphrc, com coloÉção e tamaho uifomes e

típicos da vuiedade, sem sujidads ou oubos
defeitos que posw alleru u apa¡ência e

qulidade, liwes de rcsíduos de fertiliates.
Entregü em embalagem plásticæ devidamente
higieoiadas, com etiqueu de peugen Maço de
400p
Feijão preto: isento de maté¡iæ esrohas,
impreæ, itrFtos vivos ou morlos, g¡ãos
ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,
ruchados. Prcdução de ullim sf¡+
ændicionado em cmbalagem plástiq resistente
contmdo I kg. Validade mínim de 12 meses a
coñhr rlâ dâÞ dâ enhce
Feijão cariæa: isetrto ds maté¡iõ estr¿nhas,
impreæ, i$etos v¡vos ou mortos, grãos
udidos, brotados, chochos, imahuos, mofados,
qrunchados. Produção dc última ufr4
aæodiciooado em embalagem plástica resistentc
contendo I kg. Validade míniro dc 12 meses a
coDtar da data da entresa.

IÆDJa: @dur4 limp4 de qu¿lidade, com
colonção própri4 üwe de daos mecânicos,
fisiolôgicos, pmgæ e doenças e estar em
perfeitas condições de consewação e MhEção.
Unidade de t¡m¡nho médio. Entsegr em
embalagem plásticæ devidameote higienÞadas,
@m etioueta de Dessen
Madioca: tipo bmca ou aruel4 de qulidade,
bcm desenvolvida, não ñbros4 Êes.a, ñre,
limpa com colonção e tananhos uifomes.
Desrucada, lirc de ter4 pææitæ, laIu e
dqos fisicos e/ou mecâdcos. Sem brotos.
mchadm e mchas. Enbegù em embalagens
plástiru devidmente higieniadæ, com etiqueta
de psqen
Erya Cidre@ limpa e embaladå em embalagem
tEnspænle atóxiø de 100 gr, com rctulagem
adequd¿

Kg

Kg

Kg

Pacote

Utrid.

Pacote

Unid.

Kg

Kg

1005

r50

50

525

2250

1050

100

300

I t25

29

30

3t

32

33

34

35

3ó

37

t5.504,00

1.04Æ'25

1.947,OO

324,40

733,50

1.t56,50

1.204,80

I 8.414,00

3.7 14,00

10,8E

10,43

¡2,98

8,1 I

4,89

5, t4

10,04

10,23

12,38

Maca¡rão: ruei¡o tipo espagwte, isento de
gordm æimais e trÐs, com farinla de trigo
euiquecida com fem e ácido fólico. Entregu
eE embalagem contendo I Kg. Com rcgistro na
Vigilância Sanilá¡ia Mmicipal, estatrdo
embalada e rch¡-l¿da de æordo com a legislação
ÿiEenle e øm Licenca Smitária amlizadr
Matrão: cæe[o hpo cabelo de æJo, iscnto de
gordm animais e Fus, com fuinha de tsigo
euiquecida com feuo e ácido fóliæ. Enuegu
em cmbalagem @nÞndo I Kg. Com registro na
Vigilância Sanitå¡ia Municipal, osta¡do
embalada c ¡on¡lada de acordo com a legislação
visente e com Licetrø Suitária ahElizada
Melado de cæ com indiøção oa embalagem e
rotulagem nutricional confome legislação
vicente.
Mujerom
ù-æpüe0te
adequadÀ

limpa e

atóxiø
enbalada em embalagem
de 100 gr, com rohrlagem

Mitbo de pipoca: de qulidade, grãos

selæionados e graúdos, prepædos com malériæ
prim sãs, limpæ, isentæ de mteriæ tenos e
pæitos e de det¡itos aimis ou vegetais com
no máximo de 15% de umidade. Em embalagens
de 500 gÉru com validade mínima de 06
meses a oa¡tir da enhca-
Milho verde, média mtmção, de l' qulidade,
apresetrt¿trdo tamaoho, cor com fomçâo
uifome, devendo sr bem desenvolvid4 sem
palh4 limpo, sem danos ñsi@s e mecäni@s
oriudos do mnueio c Eðsporte. Entregù em
embalagem plístiø devidmente higienizdæ,
com etioùetâ de Deseøen
Melis limpa e embalada em enbalagem
tõpùetrtc atóxica de 100 gr, com rotulagem
adeouada-

Pão cæiro fatiado: isento de gordlm ani@is e
træ, com fæinha de trigo euiquæida com fcno
e ácido folico. Entegd cm uidades de tanÀ¡ho
médio com 5009, Com registo na Vigilância
Smitária Muicipal, eslando e mbalada e ¡oh¡lada
de acordo æm a legislaçio vigente e com
I-icena Sanitária amelizarla
Pão de lcite (50 grmæ): p¡oduido a pa¡t¡r de
mtérid-prims sãs e limpæ, *m corute, iscuto
de mtéria tenos4 pæitas e dehitos ani@is e
vegetais. Tetrdo corc æmposição básica os
seguintes elementos: farinha de trigo enriquæida
com ferc e ácido fóliæ, sal femeoto, açúw,
mgaina AparËDcia: ms bem æsda, sem
recheio e sem cobertura, co¡, sbor e odo¡
próprios, com fabriøção @eote, nào superior a
24 horu. Com reg¡stro m Vigilância Smitária
Muicipal estando embalada e rohilada de
acordo com a legislação vigente e com Licença
Silitá¡ia atualiuda.

Kg

Kg

Kg

Pacote

Kg

Kg

Pacote

Kg

Kg

t425

6'15

t50

40

150

225

t20

1800

300

3E

39

4¡

4t

42

43

44

45

46
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTAD' Do PARANÁ

GNPJ 76-205.665n00141
Av. Macali,255- Cx- Postal 21 - FonelFax (16) 3525-8100 - CEP 85.61U000 - MARMELEIRO - PR

986,'tO

t.046,00

43.065,00

5.4t4,N

7t r,20

919,20

23t.610.20

872,q

7.755,00

t.426,50

2.519,40

2,86

10,,16

t9,t4

25,E5

15,04

6,51

7,66

6,34

2,47

Pepino: de qulidade, no ponto de MtuEção,
que pemita suportil a @nipulação, o h"ilsporte
e a conseryação em condições adequadæ pæ o
æuuo, æm ausêocia de rujidades, pmitas e
lryæ. Sem ferimmtos ou defeilos, sem
tmchð. Enbegil em embalagens plástiø
devidmeûte higieniadæ, com etiqæta dc

De$eee
OÉgilo linpo e embaìado em embalagem
h'4spænte atóxica de 100 gr, com rohr.lagem
adeouada
Polpa mhml de frutãs: ænçlada, uão
fementada, não @nccnü'ad4 præe ssda dc
acordo com ð nomæ com Registro no MAPA
(Ministério ó^ Agriculhra, Pæuária e
Abætecimento). Sabores divems. Entregü em
embalaeem de 500e a 1000c.

Poejo limpo e enbalado em embalagem
h'Ðspætrte atóxiø de 100 gr, æm rohrlaçm
adequda

Que¡jo tipo colooial com indicação m
embalagem do número do rcgisl¡o no Sim -
Seruiço de lrepeção Muicipal e rotulagem
nrrricional c¡nfome lecislacão viænle
Rabmete: fama¡ho gmde de cor rcsdo EteN,
não nwho, de l' qualidade. Ent¡egù em
embalagens plísticæ devidamente higieniadæ,
com etioueta de Deæen
Repolho verde: fisiologicamente desenvolvido,
bem fomdo, limpo, com ælonção propri4
lirc de duos Decátriços, Esiológicos, pngæ,
doençæ e 6tar em perfeito 6tado de

æmewação c mnEção. Unidades de u-a"ho
médio- Enlrega em embalagens plástiøs
devidmenlc higienizada, com etiqueta de

Suco de uE integnl, processdo de æordo com
æ ¡olms com Registro no MAPA - Ministério
da Agriculhr4 Pecuá¡ia e Abætecimento, em
embalæens de vidm de l-5 lihû-
Tomte: EatEção média boa qualidade, bem
fomado, limpo, cor prcpri4 lirc de duos
næânicos, fisiológicos, pEgð e doençs e estar

em perf€itas condições de comeryação e

mtunção. Eotregü em embalagens plfuticas
dcvidameute bigieniadæ, com eûqueta de

VageB selæioüda A6c4 dc óti@ qulidadc,
compæl¿, lme, coloação uifore, æm4
cor, típicos da espécie, em perfeito estado de
dcsenvolvimento. Nào seräo pemitidos danos
que lhe alterem a confomção e a apuência.
Nec$itra estar isenta de sujidada, paru¡tas,
nchadlm, cortes e perfunçõ6. EDtcgü em
embalagem plásticæ devidmente bigienizadas,
.ñm.tinrêtâ .1ê ñêeoêm

Kg

P@te

Kg

Pacote

Kg

Kg

Kg

Uoid

Kg

Kg

360

120

120

345

100

2250

120

100

225

t020

47

4t

49

50

5l

52

53

54

55

56

Valor Tolsl

1...¡

N)
7
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åwh'qËdt ¡trI¡wciplo DE FRANCISCI BELTRÃo

Estado do Paranã.

cHAMAMENTo púellco N" o22t2021

Para credenciamento para fornecedores de gêneros alimenticios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

O município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 1000, inscrito no
CNPJ sob o no 77.816.510/0001-66, representado neste ato pelo prefeito
Municipal, senhor CLEBER FONTANA, no uso de suas prenogativas legais, e
considerando o disposto no arL21 daLei 11.94712009, Resoluções/CD/FNDE:
n" 38/2009, de 1610712009, n" 2512012, de 0410712012, n" 2612013, de
1710612013, O412O15, de O3lO4l2O15, 2'|12021, de 1611112O21 e Lei Municipal
n." 3629/2009, de 07l1Ol2OO9, vem realizar Chamamento Público para
credenciamento de fomecedores de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar,
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo
período de 12(doze) meses. Os Grupos Formais/lnformais deverão apresentar
a documentação para habilitação e Projeto de Venda a partir da datia da
publicação deste ed¡tal e pelo período de 365 dias, no setor de licitações, no
endereço suprac¡tado.

Ao presente processo não se aplicou o tratamento diferenciado e simplificado
para microempresas e empresas de pequeno porte, por não ser vantajoso para
a Administração pública, conforme disposto na Lei Complementar 123, de
141121.2006, alterada pela Lei Complementar no 14712014, de 0710812014 - af
49, inciso lll, tendo em vista o edital prevê a contratação também de produtores
rurais - pessoa física.

1. DO OBJETO

O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento para
fomecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, conforme especifica@es dos gêneros alimentícios
abaixo:

MUNICLPT DE ER14ÀICTS CO BELTRÃO
Esta.do do Paraná.

SÐh, 1000 - CåiÞ Postal 5l - CEP 8560 l-O3O

(,À)

:\

v[aR
TOTAT- R3

1.050,00

8.150.00

1.505,O0

6.370,00

3.850,O0

22'320,OO

v[oR
UNlf. R¡

3,50

7,70

7,44

3,26

3,0r

9,10

quM

300

Z.5UU

500

700

500

3-000

UNIDÐE

KG

KG

KG

VIDRO
de 100
gEmas

PACOTE
de 50

gEmas

KG

EsPEcrFrcaçÃo

ABACATE de prime¡E, tamanho e æloEçao
unifomæ, ¡senta de enfem¡dades, material
teroso e um¡dade extema anomal, sem danos
fÍsiæs e mecãniæs oriundos do manuseio e
transporte, embalagem t-ansparente, alóx¡ca,
l¡we de enfemidads, ausênc¡a de sujidâdes,
paEsitos e laryas, sem lesôes de origem
me€âniÉ ou por insetos. Rotulagem ænfome
a r$olucão SESA 748/2014-

AçAFRAO DA TERRÂ PO |¡mpo, mm
âspecto, che¡ro ammát¡æ e sabor próprio, l¡we
de sujidades e materiais esbanhos a sua
espécie, embalado em embalagem de vidrc de
1009r, æm rotulagem e p@o de val¡dade
adeouado as læ¡slâcões v¡oentes-
ALBCRIM limpo, æm aspecto, cheirc
arcmátiæ e sabor prcprio, livre de suj¡dadæ e
materia¡s estranhos a sua 6pécie, embalado
em embalagem tEnsparente atóx¡æ de 509r,

de validade adequado

certifiæção, tipo extE, de primeiÉ qual¡dade;
sem defeitos, æm folhâs verdes, hidEtadas,
sem lraços de desæloEção, turgesænts,
intactas, fimes e bem desenvolvidas, æm
coloEção e tamanho unifomes e típiæs da
variedade, l¡we de enfem¡dades, ausênc¡a de
suj¡dades, paEsitos e laruas, sem lesöes de
origem mecân¡É ou por insetos. Apresentar
licença ænitária alualizada e rotulagem
,Ýñf^ñâ ã Éê^n'êå^ CÊqÂ 7/Attñll

æmORGANICACRESPAALFACE

ABOBORA CABOTIA de prime¡ra qualidade
æm æsæ, æm boa aparência e sem
mæhuæduEs, ou oubos que alterem o
pDduto, æm gEu de maluÉçao æmpleta,
presentar ær de polpa
¡ntensa, odor agEdável, æns¡stênc¡a fime,
não ap¡esentar peluraçõ€s, machuædos.
Apresentar l¡ænça sanitária atualizâda e
rcfulagem ænfome a resolução SESA
74U2014-
ABOBRINHA de prime¡ra qual¡dade, æm boa
aparênc¡a e sm machuædums, ou oulros que
alterem o produto, com gEu de mafuEção
@mpleta, odor agEdável, @Nistênc¡a fime,
não apresentar perfuraçóes, machuedos.
Apesentar liænçâ sanitária atual¡zada e
rctulagem ænfome a resolução SESA
748t2014.

fTÊ¡I

1

2

3

4

5

6

RM Ochviilo TeireiE dos Setos, 1000 - CåiÉ Poshl 5l - CEP 8560r-030
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MUMCíP rc DE F'RAJVCIS CO B ELTRÃ,O
EstaÅo do Paranó.

MUNICÞrc DE FRAJVCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná.

¡|\
-\

54.UUU,UU

1 7.860,00

7.500,00

15.950,00

3.520,00

6,00

2,96

3,75

3,19

3,52

9.000

6.000

2.000

5-OOO

1.000

KG

KG

KG

KG

KG

ALFACE CRESPA t¡po extra, de pr¡me¡r¿
qul¡dade; sem defeitos, æm folhâs vedes,
hidEtadas, sem haços de desæloEção,
turgææntæ, intacias, fimes e bem
desenvolv¡das. æm coloEçæ e tamanho
unifoms e típiæs da variedade, livre de
enfemidadæ. ausência de sujidadæ,
paEsitos e laruas, sem lesões de origem
mecåniæ ou por ¡nselos- Apresentar liænça
sanitária atualiuda e rctulagem ænfome a
resluøo SESA 7¿El2014.
BATATA DOCE de primeiE qual¡dade sem
defeitos, om aspecto, aroma, sabor e ær da
polpa típ¡æs da wriedade, æm unifomidade
de tamanho e cor, ausência de rachadums,
perfuEçõs e corles provoædos
mffiniæmente ou por ¡nsetos e doenças.
Livre de enfem¡dadæ, ausência de sujidades,
paÉsilos e laruas, sem lesöæ de origem
mecãn¡æ ou por insetos. Apr€entar l¡ænça
san¡tária atualiãda e rctulagem ænfome a
msôlr¡.ãô SFSA 7¿1812014

BATATA DOCE ORGANICA æm ært¡fiæção,
de prime¡E qualidade sem defeitos, @m
aspecto, arcma, sabor e ær da polpa típ¡cos
da variedade, æm unifom¡dade de tamanho e
ær, ausêrcia de EchaduEs, perfuEçõs e
ærtæ pþvoædG meæn¡æmente ou por
¡nsetos e doenças. Livre de enfem¡dades,
ausência de sujidades, pamsitos e laruas, sem
lesões de origem recân¡€ ou por insetos.
Apresentar liænça sanitáría atJaliæda e
rctulagem ænfome a Gsoluç5o SESA
74At2fJ14
ttEltcAIl¡o lA, de pnmerE qualúade, tef
at¡ngido o gEu kleal no tamanho, amma, ær e
sabor, æm 6tagio de mâturação tal que
suporte a man¡pulaçáo, o trareporte mantendo
as 6nd¡çõs adequadas paE o @nsumo
humano- Deve ainda obedeær aos padrões
estabelec¡dG pela ANVISA, liwe de
enfemidads, ausência de sujidades,
paEsitos e laryas, sem leææ de origem
mecânica ou por ¡nsetos. Rotulagem
mnfômc â rÊsnlrrão SFSA 748,/2nl¿
BETERRAEA de pnmerm qualrdade, tamanho
méd¡o. perfe¡to estado de desenvolvimento do
amma, ær e sabor pEpnbs da variedade e
espéc¡e e gEu de evoluÉo e tamanho que lhe
pemita suportar man¡pulaçao, intactas. o
trânsporte e a ænseruação em ænd¡ções
adequadas paE o coreumo; æm ausênc¡a de
suj¡dades, paEsitos e larua aderentæ à
suoerfíc¡e efema- ADresentar liænæ

7

I

q

l0

11

4-010,oo

30.400,oo

150.000,00

2000,o0

'18.750,00

4,O1

30,40

25,00

50.00

25,00

1.000

l.OOO

6.000

û

750

KG

KG

KG

KG

KG

sanrtãna atual¡zada e rotulagem ænlome a
resolucão SESA 7¿1812014.

BOLACHA DE MILHO, æmposta por banha,
açúær, ovos, farinha de m¡ìho, farinha de tsigo
e femento. Deve ser prepaEdo æm matérias-
primas sãs, limpæ, em perfeilo estado de
ænseruação e de aærdo æm as boas prátiæs
de fabriÉÉo- Com ænsistência adequada,
fresË, embalada em bandejas e rctulada
confome a legislação vigente. Apresentjar
liæné sânitáriá âtr¡âli7¡dâ

BETERRABA ORGANICA de pnmeim
qual¡dade, tamanho méd¡o, perfe¡to estado de
dæenvolv¡mento do arcma, ær e sabor
próprios da variedade e esfÉc¡e e gEu de
evolução e tamanho que lhe pem¡tia suporlar
manipulaçáo, ¡ntactas, o hansporte e a
ænseruaçáo em ændições adequadas paE o
ænsumo: æm ausência de suj¡dades,
paEsitos e larua aderentes à superficie
Ðdema. Apresentar liænça snitária
atualizada e rotulagem ænfome a resolução
sEsa 74al2014
BII'COI I O Uts IJOLYILfIO I'ALGAI'O
æntendo ovos, óleo, leite, sal, polv¡lho azedo.
Deve ser preparado @m matérias-primas sãs,
limpas, em perfeito estado de ænservação e
de aærdo æm as boas p¡átiæs de fabriæção.
Prcduz¡do dentro das nomas da AlWlSA,
estando embalado e rolulado de aørdo æm a
leg¡slação vigente- Deve estar aændicionado
em paætes de lkg. Apresentar l¡cença
sanitária atuãliuda-
BOLACHA DE POLVILHO DOCE æntendo
ovos, polvilho doæ, margarina, le¡te, açúør,
farinha de tsigo, salamonía@. Deve ser
prepaEdo com matérias-primas sãs, limpas,
em p€rfeito estado de ænseruaçao e de
aærdo æm as boas prátiæs de fabriæção.
Prcduáda dentro das nomas da AlWlSA,
estando embalada e rcfulada de aærdo æm a
leg¡sla€o v¡gente. Deve estar aænd¡cionado
em paæt6 de 1kg. ApËsentar l¡ænça
sanitária atualiæda.
BOLACHA SEM GLUTEM E SEM LACTOSE,
deve ser prepaEdo com matérias-pdmas sãs,
limpas, em perfeito estado de ænseruação e
de aærdo æm as boæ pÉtiæs de fabri€ção.
æm æß¡stência adequada, fresæ,
embalagem em bande¡as e rotulada ænfome
a leg¡slação vigente- Apresentar l¡ænça
sanitária afualizada.

12

13

14
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MUNICLPT DE FRá.NCISCO BELTRAO
Estado do Paraná.

u3.60u,0u

:J4.3UU,UU

1.854,00

2-223,OO

22,OO

49,00

6,18

7,41

3.800

700

300

300

KG

KG

KG

KG

BOLO SÍMPLES nos sabores chocolate,
laEnja, e tipo pão de ló, sem æbertuE, æm
æns¡stência macia, cresc¡mento e lempo de
fomo adequado e unifome, æmposto por
¡ngredientes especifiæs paE €da sabor,
isentos de emulsifiæntes, estab¡l¡äntes e
æEnts. Deve ser prepamdo @m matérias-
primas sãs, limpas, em perfeito estado de
ænseruação e de aærdo æm as boas pråt¡€s
de fabriæção- Deve se aprsentar sem
indfcios de fementaçâo e em perfeito estado
de conservação, estarem ausente de
sujidades, paEsitos, laruas e qualquer outro
organismo. Deve estar aændicionada em
bandeia de ¡sopor coberto com filme plástico.
Validade mínima de 3 dias. Rohllada de aærdo
æm a leg'Elaçao vigente. Apresentar licença
sanitáriâ atual-Eda.
BOLO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE nos
saboE choælate, laEnja, e t¡po pão de ló,
sem @berfuE, æm æreisGncia macia,
crescimento e tempo de fomo adequado e
unifome, crmposto por ¡ngredientes
espæífiæs pam eda sabor, isentos de
emulsifiæntes, estab¡liæntæ e æËntes. Deve
ær pEpaEdo æm matériaÿprimas sás,
limpas, em perfeito estado de ænseruação e
de aærdo æm as boas prátiæs de fabriæção.
Deve se apreæntar sem indícios de
fementaçao e em perfeito estado de
ænseruação, estarem ausente de suj¡dades,
parasilos, lams e qualquer oulro organ¡smo.
Deve estar aænd¡cionada em bandeja de
¡sopor æberto æm ñlme plástiæ. Validade
mínima de 3 d¡as- Rotulada de aærdo @m a
leg¡slação v¡gente. Ap6entar liænçå
sãnitáriã ãtuel¡ude-
BRoCOUS, de primeira qualidade, perfeito
estado de deænvolv¡mento do arcma, ær e
sabor próprios da variedade e espécie e gEu
de evolução e tamanho lal que lhe pemita
suporlar a manipulaçao, folhas ¡nte¡Es, de
æloração unifome e sem manchas,
turgesæntes, ¡ntactas, o transporte e a
ænseruâção em cond¡ções adequadas paE o
consumo. Com ausêncb de suj¡dades,
paEsitos e laruas aderentes à superfíc¡e
extema. Apresentar liænça sanitária atualizâda
e rctulagem ænfome a resoluÉo SESA
74A12014-
BROCOUS ORGANICO, de primeiE
qualidade, perfeito 6tado de desenvolvimento
do aroma, ær e sabor prcprios da Eriedade e
espéc¡e e gEu de evolução e tamanho tal que
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lhe pemrta suportar a manipulaçao, folhas
¡nteiEs, de æloEção unifome e sem
manchas, turgesæntæ, ¡ntjactas, o transporte e
a @nseMção em ænd¡çó6 adequadæ paE
o @nsumo- Com ausência de sui¡dades,
paEsitos e laruas aderentes à superfície
elema- Apresentar l¡ænça sanitária
ahjalizada e rofulagem ænfome a resolução
SESA 748/2014
CAMOMILA l¡mpa, æm aspecto, cheirc
arcmátiæ e sabor póprio, livæ de sujidadæ e
materiais esFanhos a sua æpécie, embalado
em embalagem transparente atóx¡ca de 509r,
æm rctulagem e pEæ de validade adequado
as leoislâcões vioentes-
CAPlif UMAO l¡mpo, @m aspecto, cheirc
aDmátiæ e sabor pmprìo, livre de sujidads e
materiais estranhos a sua espécie, embalado
em embalagem tEnsparenle atóx¡æ de 509r.
com rotulagem e p€æ de validade adequado
as leo¡slãcões v¡dêntes
CARNE BOVINA DESOSSADA (ACEM E
PALEÍAI, @rtada em cubos unifoms æm
d¡mensõs de 03cm x 03cm x 03cm,
ængelada, no máx¡mo 10% de sebo e gordura.
Com ær, cheirc e sabor prcprio, ¡senta de
ærtlagens, ossos e aponeurcses, não possu¡r
as €Ecteríst¡æs d€ PSE e DFD. Embalada
em embalagem pdmária de plásliæ atóxiæ
pmpria pam alimentos, devidamente selada e
¡senta de material estranho em paætes de 0l
kg atendendo as ænd¡çõæ deteminadas
pelas nomas do RIISPOA, ANVISA, SlM, SlP,
SIF ou SlSBl.
CARNE EovlNA MoIDA (ACEtl) ængelada,
no máximo 10% de sebo e gorduE. Com ær,
cheirc e sabor prcprio, ¡senta de æftilagens,
ossos e aponeurcses, não possuit as
æÉcterísticas de PSE e DFD. Embalada em
embalagem primária de plástico atóxiæ propria
paE alimentos, dev¡damente selada e ¡senta
de material estranho em paætes de 0l kg
atendendo as ændições deteminadas pelas
nomas do RIISPOA, ANVISA, SlM, SIP, SIF
ou SISBl.
CARNE BOVINA (MUSCULO) ængelada, no
máx¡mo 10% gorduE. Com ær, cheirc e sabor
proprio, não possuir as €Ecterístiæs de PSE
e DFD. Embalada em embalagem primária de
plást¡æ alóxiø prcpria pam alimenlos,
dev¡damente sehda e ¡senta de material
estEnho em paætes de 01 kg atendendo as
ænd¡çöes detem¡nadæ pelas nomas do
RIISPOA. ANVISA. SlM. SIP- SIF ou SlSBl.
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CARNE SUINA (PERNIL OU LOMBO}
congelada, no máximo 10% gorduE. Com ær,
cheirc e sabor pmprio, não possu¡r as
æEcterÍsticas de PSE e DFD. Embalada em
embalagem primária de plástiæ atóx¡æ popria
paE al¡mentos, dev¡damente selada e -rsenta

de material elEnho em paætes de 0l kg
atendendo as condições determ¡nadas pelas
nomas do RIISPOA ANVISA, SlM, SlP, SIF
ou SlSBl.

CÉNOURA, sem folhas, prime¡E qual¡dade,
tamanho médio, unifome, sem ferimentos ou
defeitos, tenns, æm ærpos eshanhos e tera
aderido à superfic¡e extema. Apresentar
l¡ænça sanitária atualiada e rotulagem
ænfome a resolução SESA 748/2014.

CENOUR.A ORGANICA, sem folhæ, pnmeiE
qualidade, tamanho málio, unifome, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos
estranhos e tem aderido à superfrcie elema.
ApEentiar liænça sanitária aiJaliada e
rotulagem ænfome a resolução SESA
74A12014.
CHUCHU sem defeitos, æm aspecto, arcma,
sabor e ær da polpa tÍp¡cos da variedade, æm
unifomidade de tamanho e cor, ausência de
EchaduEs, perfuEçóes e ærtæ prcvoædos
mecâniæmente ou por insetos e dænças.
Deve a¡nda obedecer aos padrões
estabelecidos pela At¡VlSA, liwe de
enfemidades. ausência de sujidades.
parasitos e laruas, sem lesões de origem
mecâniæ ou por ¡nsetos. Apresentrar liænça
sanitária atual¡äda e rctulagem ænfome a
ÉsoÍr.áÕ SFSA 748l2o14

cEBoLA DE CABEçA BRANCA bulbo de
tjamanho médio, fimæ, æm æloEção e
tâmanhos unifomes típ¡ðs da variedade, com
æsæ lisa, sem brotos, bolores, femgem,
mchadums ou outros defeitos qæ possam
alteEr sua aparência, de prime¡E qualidade,
nacional ou ¡mporlada. Ap€sentar l¡ænça
san¡tária atualizada e rotulagem ænfome a
resolução SESA 74812014.
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CITRUS PONCKAN, peso méd¡o 2009,
devendo estar fresco, ter atingido o gmu ideal
no tamanho, aroma, ør e sabor, æm estagio
de matuEçao tal que suporte a manipulaçáo, o
transporte mantendo æ ænd¡ções adequadas
paE o ænsumo humano. Deve ainda
obedeær aos padóes estabelec¡dos pela
AiWISA l¡we de enfemidades, ausência de
suj¡dades, paEsitos e laruas, sem lesöes de
origem mecânicå ou por insetos. Rotulagem
ænfome a reælucão SESA 74812014-
COUVE FLOR de prime¡E qual¡dade, perfeito
estado de dgsenvolv¡mento do aroma, ær e
sabor próprios da variedade e espéc¡e e gEU
de evoluÉo e tamânho tal que lhe pem'rta
suporlãr a manipulação, de oloEção unifome
e sem manchas, turgesæntes, ¡ntactas, o
ü-ansporte e a ænservação em ænd¡çóes
adequadas para o @nsumo, Com ausência de
sujidades, parasitos e laNas âderentes à
superlÍcie extema. Apresentar l¡ænça
sanitária atualiæda e rctulagem ænfome a
resolução SESA 7¿1812014-

COUVE FLOR ORGANICA de prime¡E
qual¡dade, perfe¡to estado de desenvolv¡mento
do aroma, ær e sabor pþprios da variedade e
espécie e gEu de evolução e tiamanho tal que
lhe pem¡ta suporlar a man¡pulação, olhas
inte¡És, de æloËçao unifome e sem
manchas. lurgesænts, intactas, o tEnsporle e
a conseruação em ænd¡çóæ adequadas para
o ænsumo- Com ausência de suj¡dades,
paÉs¡tos e laruas aderentes à superfície
elema. Apresentar l¡cença san¡tária
atualizada e rofulagem ænfome a ræolução
sESA 7¿t8l2014.
COUVE MANTEIGA EM FOLHA em
embalagem transparente atóx¡€; sem defeitos,
æm folhas verdes, hidEtadas, sem traços de
dewloEção, turgesæntes, ¡ntjactas, fimes e
bem desenvolvidas, æm æloEção e tamanho
unifomæ e típiæs da var¡edade. Deve a¡nda
obedeær aos padrões estabelecidos pela
AtWlSA, l¡vre de enfemidadæ, ausênc¡a de
sujidades, paËsilos e laruas, sem lesões de
orþem mecåniæ ou por ¡nsetos. Apresentar
licença sanÍtária alualiâda e rctulagem
ænfome a resoluçao SESA 74812014.
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COUVE MANTEIGA EM FOLHA ORGANICA
em embalagem transparente atóxiø: sem
defeitos, æm folhas verdæ, hidEtadas, sem
traços de desæloEção, turgææntæ, ¡ntactas,
fimes e bem desenvolvidas, æm æloEção e
tamanho unifomes e típ¡æs da variedade.
Deve ainda obedær aos padmes
estabelecidos pela Al.lVlSA, lire de
enfemidadæ, ausência de sujidadæ,
paEitos e laryas, æm lesõs de origem
mecâniæ ou por insetos. Apræentar liænça
sanitária atualizada e rotulagem ænfome a
ræolucão SESA 7¿181201 4.
CUCA CASEIR.A, sem recheio, com pequena
quantidade de farofa em embalagem plásticå,
tr¿nspaÉnte. Deve ser prepaEdo æm
matérias-primas sãs, limpas, em perfe¡to
estado de ænseruaÉo e de aærdo æm as
boas prát¡câs de fabriæção- Estar
aænd¡cionado em paætes de lkg. Apresentar
liænça san'rtária afJJaliâda. Embalada e
rctulada de acordo æm a legislação vigente-
Cada unidade æm peso mínimo de 500 9r-
ADresentar licenæ san¡fâ¡ia al¡JãlizÀde -
CUCA SEM GLUTEN E I-ACTOSE, æm
æns¡stênc¡a adequadâ, crescido
adequadamenþ, æm peso aprox¡mado de 250
gramas por unidade, em embalagem individual
produida denho das nomas da AIWISA em
embalãgem de 500 gEmas, embalada e
rctulada ænfome a leg¡slaÉo v¡gente.
AoEentar l¡ænæ sanilária atualiæda-
CUCA SEM LEITE æmpostia por banha, ovos,
açúær, farinha de trigo e femento, øm
æN¡stênc¡a adequada, fræ€ pmduzida
dentro das nomas da ANVISA, embalada em
pâætes e rctulada ænfome a leg¡slação
vigente. Apr€entar l¡ænça sanitária
atualÞada.
COLOIIAU tM PO FINO, homogêneo. Deve
ser fabriædo a parlir de matérias primas sás e
l¡mpas, isenta de matérias tercsas e paras¡tas.
Não deverá aprcæntar resíduo ou impureæs,
bolor ou cheiro não eEcteristiæ. Embalagem
tr¿repa€nte atóx¡æ de 509r. Apresentar
liænça sanitária alualzada e rotulagem
ænfome a resolucão SESA 74812014-
CHOCOLATE EM PO, açúær masævo e
ææu em pó. Embalagem de 1 kg. a
embalagem deverá ænter extemamente os
dados de ¡dentifi€çao, pmcedência,
infomções nuticionais, data de validade, e
atender as æpecifiøçõ6 técnbas. o pþduto
deverá apresentar validade mínima de 6
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gEmas

PA(,OI E
de 50
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mæes a partir da data de enbega na un¡dade
equbitante- Apr$entar l¡ænça sanitária
atualiâda-
lrocts ut l-f<ulAs, prcpno paE pasar no
pão, com sabor, odor, aparência
éEcteristi€s do prcduto, não apresentar
bolor. Entrega em embalagem de 700 gramas,
no sabores, pêm, mamão, abóbom, banana e
wa- Aoresentar liæn€ san¡tária atuãliäde
ÐOCE DE FRUTAS, SEM AçUCAR, próprio
paE passar no pão, æm sabor, odor,
aparência característiÉs do produto, não
apresentar bolor. Entega em embalagem de
700 gEmas. Apresentar liænça sanitária
atualiäda.
ENDRO ¡rmpo, com aspecto, che¡ro aromátiæ
e sabor prcprio, livre de sujidades e materiais
estÉnhos a sua æpéc¡e, embalado em
embalagem !-ansparenle atóxiæ de 509r, æm
rotulagem e pEzo de val¡dade adequado as
læislacões vioentes-
€RVA CIDREIRA l¡mpa, @m aspecto, cheiro
arcmátiæ e sabor próprio, l¡we de sujidades e
materia¡s esb-anhos a sua espéc¡e, embalado
em embalagem transparente atóx¡ca de 509r,
æm mtulagem e pEæ de validade adequado
as læislacões v¡oentes-
ERVA DOCE l¡mpa, com aspec{o, cheiro
arcmátiæ e sabor prcprio, l¡vre de sui¡dad$ e
matefia¡s esF¿nhos a sua espécie, embalado
em embalagem tEnsparente atóxiæ de 509r,
æm rotulagem e pEzo de val¡dade adequado
as leq¡slaÇoes v¡qentes.
b:iPlNAl-KE, sem deleûos, æm tolhas vercfes,
hídEladas, sem baços de desæloeção,
tjrgesæntes, ¡ntactas, fimes e bem
desenvolv¡das, æm ælomção e tamanho
unifomæ e típiæs da variedade. Oeve a¡nda
obedeær aos padr6es estabelecidos pela
ANVISA, liwe de enfemidades, ausênc¡a de
sujidades, paEsitos e laryas, sem lesões de
origem- Apresentar l¡ænça sanitária atual¡æda
e rctulagem ænfome a resolução SESA
748t2014.
FEIJAO PRetO, tipo l, safE nova, grãos
inte¡rcs e sáos, aspecto brilhoso, l¡so,
ænstituldo de 90 a 98% de grãos ¡nteiros e
íntegros, na ær €Ecterísti€ a variedade
ærespondente de tamanho e fomatos
natuE¡s maduros, limpos e seæs- ¡sento de
matéria teros, pâEsitas, deffios de animais
ou vegeta'E. lsento de pedaços de grãos
ard¡dos, brotados, chochos, imafuros.
machuædos. chwãdos mofâdôs
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ærunchados e dæælondos ou de qualquer
æEcteríst¡æ que prejud¡que sua aparência e
qualidade- Em embalagem de I kg. Apresentar
l¡ænç€ sanitária ah¡alizada e rctulagem
ønfomê e resolucãô SESA 74812014
GELEIA DE FRUTAS, sem adição de qualquer
tipo de açúæEs e adil¡vos químiæs, sabor
frutas vermelhas, æmposb por amoE¡,
moøngo, mirtilo e tâmara. Embalagem em
vidñ dê 7O0d

ltORTEL¡, lrmpa, com aspecto, che¡ro
aromático e sabor pmprio, livre de sujidades e
maleriais estranhos a sua espécie, embalado
em embalagem FaNparente atóx¡câ de 509r,
æm Etulagem e pÊzo de validade adequado
es læislacões vioentes-
IOGURTE sabor moEngo, aænd¡cionado em
saæ plást¡@ de polietileno - sache, r6friado
entre 1 e 6o C, æntendo I l¡Eo, pþduz¡do de
aærdo æm a legislação vigente, atendendo as
ændições deteminadas pelas nomas do
RIISPOA ANVISA SIM SIP SIF ôr' SISBI
LARANJA COMUM, peso mèdro 2009,
devendo estar fresæ, ter atingido o gEu ideal
no tamanho, aroma, ær e sabor, æm estag¡o
de matuEção tial que suporte a manipulação, o
bansporte mantendo as øndições adequadas
paE o ænsumo humano. Deve a¡nda
obedeær aos padróes ætabelec¡dos pela
AlWlSA, livre de enfemidades, ausência de
sujidades, pamsitos e laruas, sem lesões de
ofigem mecânice ou por insetos- Apresentar
þtulagem ænfome a ræduçao SESA
748t2014.
LtsITts INI T('ÚìAL FAI'TEURIZADO,
homogeneizado, æm teor de gorduE mín¡mo
de 3%, val¡dade mínima de 5 d¡as a partir da
data de enbega, embalado em paæte de
pol¡etieno leitoso, amænado a tempeEluE
de até 7'C, æntendo 1 litro; e suas cond¡çóes
deverão estar de aærdo æm alN6z201l
e suas postedores alte€ções, atendendo as
ænd¡çõ€s detem¡nadas pelas nomas do
RIISPOA, ANVISA. StM, SlP, SIF ou SlSBl.
prcduto suieilo a verifiÉcão no ato da enteqa-
LEITE PASTEURIZAI'O IIPO A
homogeneizado, com teor de gordun mínimo
de 3%, val¡dade mín¡ma de l0 d¡as a part¡r
da datade entrcga, embalado em paæte de
pol¡et¡leno leitoso, amazenado a tempeEtuE
de até 4'C, æntendo 1 litro; e suas ændições
deverão estar de aærdo com alN62/2011
e suas posteriores alteËções, atendendo as
ændicóes delem¡nadas oelas mrmas do
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KG

KG

KG

RIISPOA, ANVISA SlM, SlP, SIF ou SlSBl.
Prcduto sujeito a verifiæção no ato da entrega-

UMAO COMUM, peso médio 1009, destinado
ao æreumo 'in nai)Ê", devendo estar fresæ,
ter ating¡do o gEU ideal no tamanho, arcma,
ær e sabor, æm estagio de matuEção tal que
suporte a man¡pulação, o tEnsporte mantendo
as ændiçoes adequadas paE o ænsumo
humano. Deve ainda obedeær aos padr6es
estabelec¡dos pela ANVISA, livre de
enfemidades, ausência de sui¡dades,
pamsitos e laruas, sem lsões de origem
mæân¡æ ou por inselos. Apresentar rotulagem
ænfome a Esolucão SESA 748/2014-
MACARRAO CASEIRo, @nlendo ovos e
farinha, deve ser preparado com matérias-
primas sãs, limpas, em perfeito estado de
conseryação e de acordo øm as boas prálicas
de fabriæção- æm ænsistência adequada,
fres€, embalagem em bandejas de 5009 e
rctulada ænfome a legislação vigente-
ADesenter l¡æn6 sãntleñe efrhlinda-
MANDIOCA GRAUDA ORGANICA, com
ærlif€ção raiz limpa e sem €sæs, de boa
qualidade, sm defeilos, æm aspecto, arcma,
sabor e ær da polpa típ¡cos da var¡edade, æm
unifomidade de tamanho e @r, ausência de
EchaduEs, perfuEções e ærtes provGdos
mecan¡Émente ou por insetos e doenças- as
eízæ devem ser prcpriæ pam o mnsumo
humano e oriundos de vegeta¡s sad¡os, æm
6lhe'rta recente, isentos de umidade extema
anomal, odor e aspectos estranhos, deve
ainda obedeær aos padröes estabelecidos
pela ANVISA, livre de enfermidades, ausénc¡a
de su¡¡dades, paEsitos e laruas, sem lesões de
origem mecâniæ ou por insetG- Apresentar
licença sanitária alualiâda e rctulagem
ænfome a æslucão SESA 748/2014.
IIANDIOCA GRAUDA, Éiz limpa e sem
æs€s, de boa qual¡dade, sem defeitos, æm
aspeclo, aroma, sabor e cor da polpa típicos
da variedade, com unifom¡dade de tamanho e
cor, ausência de EchaduEs, perfumçõæ e
ærtes provo€dos meæn¡æmente ou por
insetos e doenças. As Éíæs devem ser
prcprias pam o ænsumo humano e oriundos
de vegeta¡s sad¡os, æm ælhe¡ta recente,
¡sentos de um¡dade extema anomal, odor e
aspætos estEnhos. Deve ainda obedeceÍ aos
padrões eslabelecidos pela ANVISA, livre de
enfemidades, âusência de sujidades,
pa€sitos e laryas, æm læóes de origem
mêcåniÉ ou Dor ¡nselos Aoresenter l¡ænÉ
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co

2.730,OO

3.080,00

12.580,00

8.070,00

1.344,OO

2.026.OO

1B.ZE0,UU

7.000,00

3,90

7,70

25,16

13,45

1,68

10,13

4,57

14,00

¡¡00

¿lO0

500

600

800

200

4.000

500

PA(;O I E
de 50

gEmas

PACOTE
de 50

gfamas

KG

KG

KG

PACOTE
de 50

gEmas

KG

POTE de
560

g€mas

sanitária atual¡zada e rotulagem confome a
re$lução SESA 7¿1812014.

MANJERONA lrmpa, æm aspeclo, cherrc
arcmátiæ e sabor poprio, l¡we de sujidades e
materiais estEnhos a sua espécie, embalado
em embalagem transparente atox¡ca de 509r,
com rctulagem e prazo de val¡dade adequado
as læislacões vioentes.
MANJERICAO l¡mpo, æm aspecto, che¡rc
arcmátiæ e sabor pDprio, liwe de sujidades e
materia¡s estranhos a sua es¡Écie, embalado
em embalagem bansparente atóx¡ca de 509r,

de Elidade adequado

MEL NATURAL DE AEELHAS me|¡feEs, IMe
de ad¡tivos e @ntaminantes, æm rotulagem
nutic¡onal @nfome legislação vigente,
atendendo as ænd¡çõæ detem¡nadas pelas
nomas do RIISPOA, ANVlsA, slM, SlP, SIF
ou SlSBl.
MELADO DE CANA, livre de adilrvos e
æntam¡nanles, em embalagem de 1kg æm
indiæção na embalagem e rotulagem
nuùicional ænfome legislaçáo v¡gente.
ADresentar l¡ænæ saní¡ânâ alualinda.
MELANGIA apresentjando Þmanho, ær e æm
fomaçao unifome, devendo ser bem
desenvolv¡da, acondicionada em €¡xa própria,
livrc de paEsitas e larvas. Deve ainda
obedeær aos pad6es esÞbelæidos pela
ANVISA, livre de enfem'rladæ, ausênc¡a de
suj¡dades, paEsitos e laryæ, sem lesões de
origem mecân¡€ ou por insetos, Apresentar
rctulagem ænfome a resolução SESA
748t2014-
MEUSSA, l¡mpa, æm aspeclo, che¡rc
arcmátiæ e sabor pmprio, liwe de sujidadæ e
materiais estEnhos a sua espéc¡e, embalado
em embalagem transparente atóx¡æ de 509r,
æm rctulagem e pÉæ de Elidade adequado
ãs led¡slãcõ6 v¡dentês
MILHO VERDE sem palha, limpo e embalado
em paætes de 5kg de prime¡€ qualidade sem
defeitos, æm aspecto, aÍoma, sabor e ær dos
grãos típ¡6s da variedade. Apr6entar liænça
sanitária aualizada e rctulagem @nfome a
Esolucão SESA 748/2014.
MOLHO DE TOMATE ORGAI{ICO, æmposto
por tomate e sal, embalagem em pote de vidm
de 5609, El¡dade mínima de 1 ano.
Apræntar liænça sanitária atual¡ada e
rctulagem de aærdo æm a legislação v¡gente.

&
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1.485,OO

3.OEO,OO

19.921,50

'15.000,oo

47.880,OO

4,95

T,IO

6,99

25,00

15,96

300

¿l{)o

2.A50

600

3.000

PACOTE
de20

gramas

PACO I E
de 50

gEmas

DUZIA

KG

KG

ORA-PRO-I{OBIS l¡mpo, folhas ¡n natura com
aspecto, cheiro arcmáli@ e sabor próprio, liwe

em embalagem
bansparente atóx¡€ de 209r, @m rctulagem e
pæ de val¡dade adequado as leg¡slaçõæ
vioentê-s
oflÊGANo l¡mpo, æm aspecto, cherfo
arcmátiæ e sabor prcprio, livre de suj¡dades e
matefia¡s estranhos a sua æpécie, embalado
em embalagem lransparente atóxica de 509r,
æm oulagem e pmzo de val¡dade adequado
as leoislacões v¡dentes
OVOS DE GALINHÀ BRANCO OU
VERMELHO, de grania, novo, grande,
selec'pnados æm æs l¡mpas isento de
sujidades fungos e substâncias tóxiæs, náo
deve apæsenlar EchaduEs e/ou finæs na
æ. Suas ændiçós deverão estar de
a6rdo @m as nomas do RIISPOA e ANVISA,
tendo inspeção do SlM, SIP ou SlF, náo
possuir as æEcteríst¡æs PSE e DFD. Deverá
ser t-ansporlado em c:¡ros fechados
refrigeEdos, em embalagens e tempeEtuEs
adequadas. O pEduto deverá apresentar
validâde máxima de 15 dias a partir da data de
enbega. Embalagem em pol¡et¡leno atóx¡æ
æntendo extemamente os dados de
identifi€çao e prccedência, o loæl de origem
do prodr¡to, peso, datå de embãlagem e dala
de val¡dade. pesando no mínimo 55 gr por
unidade- Prcduto sujeito à verifiæçao no ato
da entreoa aos Drcced¡mentG admin¡strativos-
PAUTINHO SALGADO æntendo ovos, água,
oregarc, sal. femento químiæ, farinha de
trigo, deverá ser prepaødo @m matérias-
primas sãs, l¡mpas, em perfeito estiado de
ænseryaçao e de aærdo com as boas prátiæs
de fabriæ@o, com æns¡stência adequada,
fiesc€- Apræentar liænça sanitária alualinda-
Embalagem de 1kg, rotulada de aærdo æm a
legislaÉo vigente. Apresntar l¡ænça sanitária
aúaliâda-
PAO DE LEITE CASEIRO, deverã ser
pEpaEdo æm matérias-primas sãs, limpas,
em perfeito estado de ænæruação e de
aærdo æm as boas prátiæs de fabri€çáo,
æm ænsistênciâ adequada, ftes€.
Apresentar l¡cença san¡tária afualizâda.
Embalagem plástiE transparente de 5009,
mtulada de acordo com a legislação vigente.
ADresenter licenÉ sAñíâñâ ãhtãlibdà -
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19.000,00

2!2-AOg,OO

374.000,00

r.480,00

4.620,00

27.100,OO

19,00

19,UU

34,00

2,96

I,to

2,71

1.000

't-:a)u

11.000

500

600

10.000

KG

K('

KG

KG

PA(;O I E
de 50

gEmas

KG

PAO ¡Jts LEGUMES (CENOURiA,
BETERR¡BA ESPINAFRE) æm aspeclo e
sabof æEcterístiø, fesæ e em @nsistênc¡a
e cEscimento adequados, deverá ser
prepaEdo æm matériaÿprimas sãs, limpas,
em perfeito estado de æreeryação e de
aærdo com æ boas prátiæs de fabriæção,
com consistência adequada, fresca.
Apresentar l¡ænça sanitária atuâl¡æda.
Embalagem plásti€ tEnsparente de 5009,
rctulada de aærdo æm a leg¡slação vigente-
ADresentar l¡ænø seni¡á'ie e¡[eliâde
PAO DE MILHO æntendo ovos, sal, gorduE,
água, farinha de m¡lho, farinha de tilo,
femento quím¡co, deverá ser preparado com
matérias-primas sãs, limpæ, em perfeito
estado de ænseruação e de a@rdo æm as
boas pÉt¡æs de fabriÉção, æm æns¡stênc¡a
adequada, fresæ. Apresentiar l¡ænça sanitária
atualÞada. Embalagem plástiÉ bansparente
de 5009, rotulada de aærdo æm a leg¡slação
v¡gente. Apræentar licença sanitária
ahJelizade
PEIXE, FILE DE TILAPIA, sem espinhas, em
filé, sem @urc/pele, ængelado, æm cor,
cheirc e sabor prcprio, æm care fime e
elástiæ, embalagem transpaEnte. atóxi€, e
suas ændiçõæ deverão atender as ændições
deteminadæ pelas nomas do RIISPOA,
Ar.lvtsA. stM. stP ou stF.
PEPINO SALADA verde, fime, viçoso, textuE
e ænsistência de vegetal Íisæ, lire de
deterioEção, tamanho méd¡o, perfeito estado
de desenvolvimento do arcma, ær e sabor
próprios da variedade e æpéc¡e e gBu de
evolução e tamanho que lhe pemita suportar
man¡pulação, intactas, o t-aßporte e a
ænseruação em ændições adequadas paE o
ænsumo; æm ausência de suj¡dades,
parasitos e laruâ aderentes à superfície
extema. Apresentrar liænça sanitária atualiada
e þtulagem ænfome a resolução SESA
74At2D14
POEJO limpo, æm aspæto, che¡ro aromátiæ
e sabor próprio, liwe de sujidades e materia¡s
estranhos a sua 6péc¡e, embalado em
embalagem transparente atóx¡æ de 509r, æm
mtulâgem e pEæ de val¡dade adequado as
leo¡slaæes v¡oentes-
REPOLHO VERDE, liso de prime¡E qualidade,
æmpaclo e fime apresentando gmu ideal no
desenvolv¡mento do tamanho, livre de qualquer
s¡nal de deterioEção. Deve ainda obedeær
aos oadrões estabelecidos æla AÌ\IV|SA. liwe
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2.415,OO

7.700,o0
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gEmas

PACOTE
de 50
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PACOIE
de 50

gEmas

de enfemidades, ausência de suj¡dades,
pãÉslos e laruas, sem læões de origem
mecâniæ ou por ¡nsetos. Apresentar l¡ænça
sanitária atual¡äda e rctulagem ænfome a
resolucão SESA 748l2ol 4
REPOLHO VERDE ORGANICO, æm
ærtifiæçao liso de prìme¡E qualidade,
æmpacto e fime apresenhndo gEu ideal no
desenvolvimento do tamanho, liwe de qualquer
sinal de deterioEção. Deve ainda obedecer
aos padr6es eslabelecidos pela ANVISA, livre
de enfem¡dades, ausência de suj¡dades,
pâEsitos e laryas, sem lesõs de origem
mæån¡É ou por insetos. Apresentar liænça
sanitária atual¡æda e rofulagem ænfome a
resolucão SESA 7¿181201 4.
SALS|NHA E CEBOLTNHA VERDE (CHE|RO-
VERDE) fresæ, embalada em saæ plástiæ,
æm cheiro e sabor próprios, fime e ¡ntactja,
l¡we de fertil¡æntes e suj¡dads e sem nenhum
tipo de s¡nal de deterioração. Deve ainda
obedeær aos padrões ætabelecidos pela
AlWlSA, lire de enfemlJades, ausênc¡a de
sujidades, paEsitos e laruas, sem lesoes de
origem mecân¡æ ou por ¡nsetos. Apresentar
liænça sanitária alvalinda e rctulagem
ænfome a æslucão SESA 74812014.
5ALStNfrÂ' r cElloL|NHA VERDE (CHEtRO-
VERDEI ORGÂNICO, æm ærtifiæção, fresæ,
embalada em saæ plástiæ, æm cheiro e
sabor próprios, fime e ¡nlacta, l¡vre de
fert¡liznt6 e suj¡dades e sem nenhum tipo de
sinal de deterioEçao. Deve ainda obedeær
aos padões ætabelec¡dos pela ANVISA, lire
de enfem¡dades, ausênc¡a de suj¡dades,
paËsitos e laruas, sem lesóes de origem
mecåniæ ou por ¡nsetos- Apresentâr l¡ænçã
san¡tária atualiæda e roù¡lagem ænfome a
rcsolucão SESA 7¿18120 1 4-
SALVIA l¡mpa, æm aspeclo, che¡o aromát¡æ
e sabor prcprio, l¡vre de suj¡dades e materiais
estÉnhos a sua espécie, embalado em
embalagem hansparenle atoxiæ de 509r, æm
rotulagem e pEzo de validade adequado æ
I€o¡slacõ6 vioentes-
SIDRO limpa, æm aspecto, cheiro aromátiæ e
sabor próprio, livre de sujidades e materiais
estEnhos a sua espéc¡e, embalâdo em
embalagem Fansparente atoxica de 509r, æm
rctulagem e pmæ de validade adequado æ
lm¡slã.ñês vidcntÞs

lrmpa, æm aspecto, cheiro aromátræ
ppprio, livre de suj¡dades e materie¡s

est€nhos a sua espéc¡e, embalado em

s ¡ ÊvtA
e sabor
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MUNICÞrc DE FRANCISCO BELTRAO
Esta.d.o do Paraná"

1.2. Valo¡ total do chamamento público R$ 3.474.637,50 (três milhões e
quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e trinta e sete rea¡s e
cinquenta centavos).

2 - DAS CONDTçÓES DE PART|C|PAçÃO

2.1. Poderão partícipar do presente chamamento público:

2.1.1. Fomecedores individuais: detentores de DAP física, não organizados em
grupo.

2.1.2. Fomecedores individuais: detentores de DAP física, organizados em
grupo.

2.1.3. Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares
Rurais: constituídos em Cooperativas e Associações, detentores da Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
DAP Jurídica, conforme Le¡ da Agricultura Familiar no 'l1.326 de 24 de julho de
2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF, organizados em grupos formais.

2.2. Não poderão participar deste chamamento público os interessados que
estejam cumprindo as sansões previstas nos incisos llf e lV do ArL 87 da Lei no
8.666/93.

2.3. A participação no certame implica na integral e incondicional aceita@o de
todos os termos, cláusulas e condições deste edital e de seus anexos,
ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do Art. 41 daLei no 8.666/93.

)

MUMCÞIO DE .FRZ4.IVCIS CO BELTRÃO
Estødo do Pørand

3. DO ACESSO E DA |NSCRTçÃO

3.1. O acesso ao presente chamamento público é livre, a qualquer tempo, a
partir da publicação do edital e pelo período de 365 (trezentos e sessentia e
cinco) dias.

3.1.1. Os interessados deverão se inscrever apresentando os documentos elencados
no item 4 (sub itens 4.1 ou 4.2 ou 4.3) do presente edital, em via original ou por
qualquer processo de cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por
tabelião ou apresentadas com os respectivos originais, para autenticação por servidor
deste Município. Os interessados deverão entregar o Envelope no Serviço de Protocolo
e.Expediente do Município ou diretamente a Comissão Especial para Credenciamento,
na sala do setor de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-
PR, tocalZada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, '1000, centro.

3.2. Dos ¡nteressados inscritos que se apresentarem a qualquer tempo, a aberlura dos
envelopes dar-se.á em data e horário que serão comunicados mediante convocação
através de publicação no Orgão de lmprensa Oficial do Municíp¡o e no s¡te
un¡nn.franciscobelFêo.pr.gov.br, com no mÍn¡mo 24 (vinte e quaÍo) horas de
antecedência, facultada a presença do interessado ou seu representante.

3.3. Os envelopes receb¡dos serão abertos na sala de reuniões do setor de licitações
da Municipalidade, pela Comissão Espec¡al para Credenciamento, nomeada pela
Poftada no 21512021 , de 1 5 de maio de 202'l , lacullâda a presença dos interessados.

4. ÐA HABILITAçÃO E DA ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 01

4.1. Envelope no 0l - habílitacão dos GRUPOS FORMAIS. detentores de
DAP Juridica:

O Grupo Formal detentor de DAP JURIDICA, deverá apresentar no Envelope no
0l os documentos abaixo relacionados, sob pena de ¡nabilitaçáo:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ;

b) Cópia autenticada do Estafuto e atja de posse da atual diretoria da entidade
reg¡strada no órgão competente;

c) Extrato da DAP JURIDICA para associaçñes e Cooperativas, em¡tido nos
últimos 60 (sessenta) dias;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Cerfidão Goniunta de Débitos relativos a Tributos
Fede¡ais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda;

N)
F

^

78.200,00

r39.320,00

34,00

15,44

2.300

9.000

UNIDADE
de 4 litros

UNIDADE
de l,5
litros

embdagem tEnsparen¡e atox¡æ de 509r, æm
rotulagem e pErc de validade adequado as
leg¡slaçóes v¡gentæ.

SUCO DE LARANJA INTEGRAI. resfriado,
100% natuEl, sem ad¡ção de nenhum tipo de
açúæres e ænseryantes- Com registro no
MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) e demais
legislaçóes vigentes. Embalagens plástiæ de 4
litros.
SUCO DE UVA INTEGRAL, prcæssado de
aærdo æm as nomas æm reg¡sho no MAPA
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO), isenta de fr¿gmentos
das partes não æmestíveis e sem açúær, ær,
cheirc e sabor prcprio, em embalagens de 1,5
lit¡o em vidro.
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MUNICÍp|O DE RENASCENçA - PR

EDTTAL DE ÇHAMAMENTo púnllco N" 004tz0zr

r - pnrÂuBulo

O Município de RenascençaÆR torna público que estará recebendo, a partir do dia 2711212021,no
horário de 07:30 às l1:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, documentação paru
CREDENCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÖES, para fomecimento de gêneros

alimentícios, conforme previsto no Anexo II deste edital, respeitando o limite individual de venda
por agricultor familiar de no máximo R$ 20.000 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP/ano, conforme condições constantes deste instrumento e em conformidade com a

Lei Federal n' 11.947109, Resolução/CD/FNDE no 26113, Lei Federal n" 8.666193 e Lei Estadual no

15.608107 , no que couber.

1.1 - OBSERVAÇOES:

1.1.1 - A contratação terá vigência até 3l de dezembro de 2022, podendo ser proffogado nos termos
da lei 8.666/93,

1.1.2- O acesso ao credenciamento é livre para todos os agricultores familiares, que se enquadrarem
as norrnas do edital, a partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia28 de janeiro

de2022 e ainda, a qualquer tempo.

1.1,3 - Os envelopes recebidos até as 09:00 horas do dia 28 de janeiro de2022, serão abertos nessa
mesma data e horário, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Renascença.

2 - OBJETO

2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizaçóes para aquisição dos gêneros alimentícios para
alimentação, conforme previsto no Anexo II deste Edital.

3 _ DA FINALIDADE DO CHAMAMENTO

3.1. Deste chamamento público resultarão empresas/agricultores Classificadas, que firmarão
contratos com o Município de Renascença, com base no aft.25, caput, da Lei n' 8.666193, que terá
vinculo a este edital com suas cláusulas e Minutas, aos Documentos e às Propostas apresentadas pelas
proponentes do certame.

4 - DA SELEÇAO E DAS CONDrÇOES DE PARTTCTPAÇÃO

MUNrCÍPrO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.205,68 l/000 I -96
Rua Getúlio Vargas, 901 - FonelFax (46) 3550-8300
CEP 85.610-000 - Renascença - PR
www.renascenca.pr, gov.br
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ffi MUNTCTPTO DE RENASCENçA - PR

ANEXO II

TERMO DE REFÊRENCIA

AQINSIçÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTT,'RA FAMILIAR DESTINADOS A
ALIMENTA.ÇÃO ESCOLAR

r. DO OBJETO

I . I - O objetivo do presente termo é a contratação de empresa para aquisição de produtos provenientes

da agricultura familia, destinados à alimentação escolu do mo de 2021, com o objetivo de atender
os estudantes da rede municipal de educação matriculados na Escola Municipal Ida Kummer e no
Centro Municipal de Educação Infmtil Girassol, de acordo como segue:

VALOR
TOTÁ,L

RS 566,00

RS 699,00

R$ 5.421,00

vLUNT

R$ 5,66

R$ 4,66

RS 4,17

ESPECTFICAçÃO

Abobrinha Verde, de l' qualidade, tamnho
médio, unifome, tem, cor mifome e com
brilho, hlgscentes, intactas, fimes e bem
desenvolvidæ, sem ferimentos ou defeitos,
liues de tem ou corpos estranhos aderentes à

superficic cxtema. Entegr em embalagem
plástiru dcvidmcntc higicnizdæ, com
etiqueta de pesgen
Acelga, de l" qulidade, bem desenvolvida,
apresenta¡do grau de evolução completo do
lâmeqho, ilom e cor própria da espæie e
vaiedade, liws de ferimentos ou defeitos, nåo
estando dmificadas por qualquer lcão de
origem fisie ou mecânica que afete a sua
aparênci4 comausência de sujidadæ, pmitos
e læas. Tænho médio. Entegu em
embalagens plásticæ devidamente
higieniadæ.

Alfaæ mericana. Deve estã fisiologicamente
desenvolvida, bem fomda folhæ limpas,
com colonção própri4 Iire de dmos
mecânicos, fisiológicos, pmgas e doeuças e
eslär em perfeitas condiçõc de consemção e
matumção. Unìdads de 3009. Entregæ em
embalagem plæticæ devidamente
higienizdæ.

QTD

100

150

1300

T'ND

Kg

Und

Und

ITEM

I

2

3

ÈTTJNICÍPIO DE RENASCENçA- PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Ru Getulio Vægæ, 901 - Fone/Far (46) 3550-E300
CEP 85.610400 - Renæcença - PR
rnw.renæcenca.pr.gov.br

MUNTGTPTO DE RENASCENçA - PR

Alface rcxa. Deve estar fisiologimente
desenvolvida" bem fomd4 folhas limpas,
com colomção prcpria - uoxeada liwe de
danos mecânicos, fisiológicos, pmgæ e
doençæ e estar em perfeitas condições de
consewação e mtmção. Unidades de 3009.
Entrega em embalagem plásticæ devidmente

R$ 3,42 R$ 3.420,004 Und 1000

MITNTCÍPIO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Ru Getulio Vugæ, 901 - Fone/Fax (4O 3550-E300
CEP 85.610{00 - Renæcença - PR
w.remcencapr.gov.br

R$ 606,00

R$ 568,00

R$ 2.120,00

R$ 687,00

R$ 822,50

R-S 577,50

RS 3,29

R$ 3,E5

RS 12,12

RS 5,68

R$ 4,24

R$ 4,58

Açúcæ mæcavo, contendo no mínimo 90olo de
sæmse, elabondo a partir de caldo de cma
liue de fementação, isento de mttria t€msa,
de pansilas e de deritos animais ou vegetais,
com rotulagem nutricional ænfome legislação
vigente- Licença smitiri¿ aanlizd¿
Amz bruco, isento de mofo, de odores
esûãDhos e de sbstâncias nocivas,
acondicionado em pacote trilspilente atóxico
de I ks.

Banma pmta, em pencæ de primein
qualidade, com boa apaência e rem
machucadm, com polpa intacta e fme sem
danos fisicos e mecânicos oriudos do
mmNeio e tnnsporte-

Batata doce: lavada, de l" qualidade, com
colomção própri4 liwes de duos mæâ¡icos,
fisiológicos, pmgæ e doençæ e esta¡em em
perfeitas condições de consemção e
matunção. Unidades de tam¡¡ho médio.
Entregar em embalagem plásticæ devidaænte
higienizdas, com etiqueta de pesagen

Bergamota cæca lisa, de l' qulidade, fime,
sem ceder à pressão dos dedos, ponto certo de
mtunção. Enhega em embalageu plásticæ
devidmente higieniz,.l"s, com etiqueta de
Desasen

Betemba: sem folhæ e talos, limp4 com
aspecto ñme, e sem mchadms livre de dmos
mecânicos, fisiológicos, pngæ, dænçæ e
esta¡ em perfeitas condiçöes de comeruação,
mhmção médi4 tamho mfiio.

50

250

150

100

500

150

Kg

Kg

kg

Kg

Kg

Kg

5

6

7

E

9
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MUN¡CíPIO DE RENASGENçA - PR

Bolacha cæeim dæe, sem recheio, sem
cobertm. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de mtériæ primas sãs e limpæ, isenta de
mtériæ tenoss, parasitos e em perfeito
estado de coroewação, serão rejeitados
biscoitos ml cozidos, gueimdos, não
podendo apresentarexcesso de dueze nem se

apresentar quebndiço. Acondiciona¡ em
embalagem plásticæ contendo I kg cada Devc
apresentâr tabela de rotulagem nutricioml.

RS 24,39 R$ 5.365,80

ffi MUN¡CíP|O DE RENASCEilçA - PR

Chuchu sem defeitos, com æpæto, üoma,
sabor e ær da polpa típicos da vaiedade, com
mifomidade de tamho e cor, amència de
nchadws, perfumçõcs e cortes provocados
mecmicamente ou por imetos e doençæ. Deve
ainda obedecq aos padioes esøbelecidos pela
AnvisE liwe de enfemid¿des, ausência de
sujidades, pmitos e læas, sem lesões de
origem mecânica ou por insetos.

R$ 2,86 R$ 572,0011 Kg 220

MTJNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.205.68 l/000r-96
Ru Getulio Vargæ, 901 - Fone/Fax (4O 355G.8300
CEP 85.610{00 - Renæcença- PR
rnnv.renascenca.pr.gov.br

15 Kg 200

MT'NICÍPIO DE RENASCENÇA- PR
CNPJ 76.205.68t/0001-96
Ru Getulio Vagæ,901 - Fone/Fâx (4O 355GE300
CEP 85.610{00 - Renæcença- PR
w.renæcencapr.gov.br

R$ 5.387,50

R.$ 4.732,50

R.S 4.548,00

R$ 21,55

R$ rE,93

R$ 7,58

Bolo sem rccheio: tipo pão de ló, fub{ lmja
cenoura. Em perfeito estado de conservaçào e
de aco¡do com as boas práticæ de fabricação.
Não é tolemdo o emprego de comntes na su
confæção. Deve se apresentar sem indícios de
fementação, auente de zujidades, paruitas,
lryæ. O seu æpæto deverá ser de mæs
coâda ou æsada, sem sinais de queimduru,
com cor, cheiro e sabor próprios. Não deverá
possuir recheio nem cob€rtun que leve leite,
creme de leite, nata. chmtilly, leite condensado
e ovos cru em ma composQão- Deve estar
acondicionado em embalagem plástica,
descafável e r6istente, atóxic4 bem fæhada
ou em bædeja de isopor coberto com filne
plástico. Deve apresentar tabela de roh¡lagem
nutricional-

Broa de milho: deve serde tammho módio com
textra mcia e ingredientes natunis. Entregue
no dia posterior a fabricação ou no mesmo dia.
Deve aprcentar tabela de rotulagem
nutricional.

Brócolis: De I'qualidade, viçoso, limpo, com
colomção própria, liwe de danos mecânicos,
ñsiológicos, pngas e dænçæ- Unidade de
zl00g- Entregu em embalagens devidamcnte
higieni'".1"s.

250

250

600

Kg

Kg

Und

13

l4

t2

R.$ 1.047,50

R$ 9.064,00

RS 992,00

R.S t.736,00

R$ 22,66

R$ 2,4E

R$ 4,34

R$ 4,t9

Cheirc verde: salsa e cebolinha deve
apr6entar-se viços4 brilhante, semexcesso de
midade, sem sinais de melmento, sem
tâlos molecidos ou folhæ escuecidas e
muchas. Maço de 300 gr¿mas.

Cenom - de prime in qualidade, com tammho
médio padroniado, frescæ, inteiræ e sãs.

Apresentmdo gnu de mtuEção tal que lhe
pemita suportar a mipulação, o t'aDsporte e
a onæração em condições adequdæ pæ o
coMo. Isentas de nbstâncias te[osæ, sem
sujidades ou corpos esta¡hos aderidos à
supcrfìcie extema Sem paruitos, lææ ou
outros mimis nos produtos e embalagem.
Sem umidade extema momsl. Isentas de odor
e sabor estruhos. O produto deverá esttr
acondicionado em sacos plásticos ou caixæ
plásticæ devidmente higieniadas pæ o
h'üsporte do produto até o local de entrega

Citus Poncka: tamnho médio, Iimpæ, de l'
qulidade, com colonção própri4 liw de
danos mecâniæs, fisiológicos, pmgæ, doenças
e estarem em perfeitas condições de
coNeMção, rutrEção.

Couvc mteiga em folh4 de primeira
qualidade, folhæ limpæ, com colomção
própri4 livre de dæos mecânicos, fisiológiæs,
pragæ e doenças, suj idadc e estar em perfeitas
condições de consewação e mtunção- Devem
ser embaladæ em plástico trusparente
atóxico.

.100

¿lo0

400

250

Maço

kg

Kg

Maço
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Couve-flor de l" qualidade, uidade de
tammho médio, bem desenvolvido, flores bem
fomdas, limpas, com coloação unifome,
livre de danos mæânicos, fisiológicos, pmgæ
e doenças, em perfeitas condições de
conservação e maturação. Unidade de ,()0g.
Enhcgil em embalagem devidmente
higieni'".1.s.

R$ 6,88 R$ 2.064,00

MUNICíP|O DE RENASCENçA - PR

Feijão preto: isento de matérias esFa¡has,
impueæ, insetos vivos ou mortos, grãos

ardidos, brotados, chochos, imtuos, mofados,
cmchados. Produção de última saF4
acondicionado em embalagem plástiæ
resistente contendo I kg. Validade minim de

12 meses a conta da data da €nEega.

Rir 9,01 R$ 1.802,00
20 Und 300

MTJNICIPIO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.20s.68 l/0001-96
Rm Getulio Vargæ, 901 - FoneÆax (4O 355ùE300
CEP 85.610{00 - Renæcença - PR
rmv.renæcenca.pr.gov.br

25 Kg 200

MIJNICiPIO DE RENASCENÇA- PR
CNPJ 76.205.68r/0001-96
Ru Getulio Vagæ, 901 - Fone/Fax (4O 3550-8300
CEP 85.610{00 - Renæcença - PR
ww.renascencapr. gov.br

R$ 3.580,00

RS 655,00

R$ r.s55.00

R$ 1.374,00

R$ 14,32

RS 6,55

R$ 15,55

R$ 4,58

Cæa caseir4 sen recheio, com pequena
quantidade de faofa. Entregar em unidades de
tamanho médio com 5009 embaladæ
individulmente em embalagem plástica
û'anspdente apropriadâ pæ o produto, com
rótulo contendo composição, data de
fabriæção e data de nlidade.

Cajiquinha: Quirera de milho mrel4
despeliculado, tipo 01, baixo grau de impueza,
embalagem de polietileno atóxico, contendo
5009e validadc dc no minimo 06 meses a partir
da data da cnhcga.

Doce de frutas, sabores væiados. Fabricado
com fruta fresca. íntegro, com coDsistência
adequada prcduido de foma artewal, sem
coNeruætes, coEntes e outros aditivos,
prcduido em agroindutria certificados e

autoriados pela Vigilância Sanitá¡ia.
Embalagem deve ser plástico træspilente ou
vidro dc I kg, luada c com indicação do peso,
data de validade e inFedientes.

Escarcla- de primein qulidadc, com tamanho
médio padmniado, frescas, inteiru e sãs.

Apresentædo gru de mtunção tal que lhe
pemita suportü a mnipulação, o trmsporte e
a conseração em ændições adequdas pæ o
coßwo. As folhas deverão se apr€sentar
iDtactas e fimes. Isentas de substâncias
tcnosas, scm sujidades ou corpos ctr¿¡hos
aderidos à superficie ext€ma. Liwes de
parasilos, læas ou outos animais nos
produtos e embalagens. Sem umidade extem
uorul. Isentas de odor e sbor est¡mhos.
Entregü em embalagens devidamente
higienizdas.

250

100

100

300

Kg

Und

Kg

Und

2t

22

23

24

R$ 445.55

R$ 6.EE5,00

R$ 564,00

R$ 2.854,50

R$ 1.208,00

RS 142,40

R$ 5,64

R$ 19,03

R$ 3,02

R$ 3,56

R$ t2,73

R$ 22,95

Limão - de l' qualidade casca lis lìwe de
ft¡ngos. Entregü em embalagens plásticæ
devidmente higienizdæ, com etiqueta de
Desagem.

Melado de cm4 produto obtido do caldo de
cæa, sm fomção de açúca. Não deve

aprsentar odo¡ deugmd'ável e não
caacterístico, sujidade e/ou corpo esû'¿trho.

Deve ser fabricado com nntériæ prim não
fementadæ, isentas de mtéria tenosa,
paruitos e detritos mimais e vegetais. É
vedada a adição de cssênciæ, comtes natunis
ou artificiais, comervadorcs e edulcomtes.
Ern embalagcm de lkg com indica@o na

embalagem e rohrlagem nutricional confome
lesislacão visente.
Momgo in natuE, limpo em perfeito €stado,

sendo integros de tamanho médio, f,mes e sem

batidæ, embalage m limpa e integra
identificada com nome do pmdutor e data de
validade-

Fuinha de Milho: Fubráç de ótim qualidade,
colomção uifome, sem sujidades, mterial
tenosos, próprio pæ o consmo hmo.
Embalado em polietileno atóxico, contendo
lKg e validade 3 meses a pafir data de enhega
contmto data de fabricação, ulide, lote.

Polpa de fruta - sabores divesos. Ingredientes:
Polpa de fruta 100% natunl, sem consetrmte
e CONGELADA Aronada em embalagem
de polietileno atóxico de I Kg.

Lmja pêm: mdur4 limpa de l" qualidade,
com colomção própri4 liwe de duos
mecånicos, fisiológiæs, pmgæ e doençæ e
estar em perfeitrs condiçõs de con*ruação e
mtunção. Unidade de tamnho médio.
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Mmdiocæ tipo bmca ou mela" de l', bem
desenvolvida, não fibrosa, fresca, fime, limp4
com colomção e tamanhos unifomes.
Descæcada liwe de tera. parasitas, lææ e

dæos fisicos dou mecânims. Sem brotos,
nchaduru e mæchas- Entre gu em
embalagens plisticæ devidamente
higienizadas, com etiqueta de pcegem.

R$ 5,91 R.S 1.t82,00

MUNTCTPTO DE RENASGENçA - PR

Pão cæeiro: isento de gordm aimis e t¡aro,
com fuinha de higo emiquecida com feno e
ácido fólico- Entregar em midades de tammho
médio com 5009 embaladæ individmlmente
em embalagem plástica Filspætrte
apropriada pam o produto, com róh¡lo
contendo composição, data de fabricação e

R$ 14,31 RS 3.577,50Kg 250

MIJMCÍPIO DE R-ENASCENÇA- PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Rua Getulio Vargæ, 901 - FoneJFax (4O 355G8300
CEP 85.610-000 - Renæcença - PR
w.renæcencapr.gov.br

37
32 Kg 200

MTJNICÍPIO DE R.ENASCENçA - PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Ru Getúlio Vargæ,901 - Fone/Fax (46) 355G8300
CEP 85.610{00 - Renæcença - PR
wv.renascencapr.gov.br

R.S 3.967,50

RS 955,00

RS 1.354,00

RS 318,00

RS 17,25

R$ 38,20

RS 6,77

R$ 3,18

Macarão: caseiro tipo espaguete, isento de
gordms mimis e Fans, com farinha de nigo
euiquecida com fero e ácido fólico.
Acondicionado em embalagem plástica
û-ampüente apropriada pæ o prcduto,
contendo lkg cada, com rótulo apresenta¡do
composição, data de fabricação e validade.

semMoroga cabotiá, tamho médio,
ruptuæ, de t'qulidade.

Mel de abelha natrml pw, sem adição de
corots, aromtiäÎes, espessatrtes,

coueruadores e edulcomtes de qulquer
naturezå" natumis e sintéticos- Podená se

apresentil pucialmente cristaliado e não
apresentar cammeliação nem espum
mperficial. Eutregü em embalagem
apropriada e ron¡lagem confome exigência da
legislação. Validade minima de 12 mcses a
contù da data de entreø
Milho verde (sem palha) - Frescos de ótim
qulidade, mcio de colomção unifome,
eomå" mr e sabor tÍpico da espécie, em
perfeito esødo de desenvolvimento. Não serão
pemitidos dmos que lhe alterem a
conforuçâo e apaência. Isento de: zujidade,
insetos pmitas, lææ, mchadm, corûes c
perñrações. Espigas com peso e tatrErho
paùão. EnFegil em embalagens plásticæ
devidmente higieni:.dæ, com etiqueta de
Desæem.

230

25

200

100

Kg

Kg

Kg

Kg

33

34

35

36

R$ 2.139,00

RS 6.908,00

R$ 1.700,00

R$ 800,00

R$ 376,00

R$ 17,27

R$ r.00

R$ 0,80

R$ 3,76

R$ 7,13

Pão integral: isento de gordm æimis e
lrans- Entregü em uicladæ de tama¡ho médio
com 5009, embaladas individulmente em
embalagem plástica trampaente apropriada
pam o produto, com rótulo contcndo
composição, daø de fabriæção e dâta de
valid¿¡le

Pão cæeirinho (metade farinha de tigo bmc4
metade fa¡inha de trigo integral e/ou farelos),
midade de 50g, fresco, mcio, sem presença de

sujidades. feito no MAXIMO NO DIA
ANTERIOR A ENTREGA. Não deve ser
embalado quente. Embalagem plástica atóxica
com rohrlagem nutricional.

Pão cæi¡inho de vegetais (cenoùr4 betemb4
espimfre, abóbom), unidade de 509 fresco.
mcio, crescimento adequados, sem presença
de sujidades, feito no MAXIMO NO DLA
ANTERIOR A ENTREGA. Não deve ser
embalado quente. Embalagem plástica atóxica
com rotulaeem nutricional-

Pepino: dc l' qulidade, no ponto de

man¡ração, que pemita suportar a

mipulação, o tr'¿Nporte e a coDseruaçào em
condições adequadæ pæ o coßmo, com
auência de njidades, pmitas c lææ. Sem
ferimentos ou defeitos, sem mchas. Entregar
em embalagens plásticæ devidamente
higienizdæ, com etiqueta dc pcsagem.

Pêssego: in mtura" dc l' qulidade, liwe de
sjidades, pmitas e [æas, tamanho e

colomção unifome, devendo ser bem
desenvolvida e madua, com polpa fme e
intåcta.
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Peixe: filé de tilápia mngelado com cme
fime e elástic4 isento de espinhas e
cartilageDs, embalagen F&spaænte, atóxiø.
Com rcgisho do produto tro Slllf' SIP, SIF ou

R$ 42,39 R$ I2.717,00

SISBI-

)

ffi
43 Kg 300

MT]NICÍPIO DE RENASCENÇA - PR
CNPJ 76.205.681/0001-96
Ru Getnlio Vargæ, 901 - Fone/Far (4O 3550-t300
CEP 85.610400 - Rerccença - PR
mw. remcenca-pr. gov.br

RS 684,00

R$ t.784,00

R:$ 6.640,00

R$ 2.458,50

R$ 1.215,50

R$ 3,42

R$ 4,46

Ri$ 6,64

R$ 16,39

R$ 7.15

Repolho verde: ñsiologicamente
desmvolvido, bem fomado, limpo, com
colomgo propri4 livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pmgæ, doençæ e estar eD
perfeito eslado de consemção e mttr¿ção.
Unidade de taru¡ho médio.

Rúcula - de primeim qualidade, com tamanho
médio padmniado, ftesc¿s, inteir¿s e sãs. As
folhæ deve¡ão se apHentar intactas e fimes-
lsentas de substâ¡ciæ temsæ, sem sujidades
ou corpos esu-¿nhos aderidos à superñcie
extem Liwes de pmitos, lflæ ou outros
mimis nos prcdutos e embalagem- Sem
midade extema moml. Isent¿s de odor e
sbor esû'a¡hos. Enûegu em embalagens
devidamente higie"iz"dæ.

Tomte: De l' qmlidade mtunção médi4
boa qualidade, bem fomdo, limpo, cor
própri4liwe de dmos mecånicos, fisiolôgicos,
pEgæ e doenças e esør em perfeitas condições
de coremção e mtumção. Entrcgil em
embalagens plásticæ devidamente
hisieniada- æm etimeta de oeggem-

Suco de Uva Integnl, preasdo de acordo
com æ nom com Registo no MAPA -
Ministério da Agricultu¡a Pæuá¡ia e
Abastæimento, em embalagem de 1,5 litro em
vid¡o.

Vagem: de tamnho rcgulr, de primeira- sãos,
ser frescos, aoma e or da especie e vaiedade,
apresentar grau nkimo de maturação que
pemita suportar a mipulação, h'trporte e
conseruação em condições adequadas pm o
coNumo, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não esta¡. Entrcgil em embalagens
plásticæ devidmente higieni'¡¡l¡s, çs¡
etiqueta de pesgen
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ,

Marmeleiro, 10 de janeiro de2022

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle Interno
- Procuradoria Jurídica
- Comissão Permanente de Licitação

Preliminarmente à autonzaçáo solicitada mediante ao requerimento de no 00612022,
expedido pelo Diretor do Departamento de Educação e Cultura, o presente processo deverá
tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentáriaparcfazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo
instrumento contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de
licitação adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual
do presente certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos
termos das recomendações do TCE - PR por parte do controle interno.

Cordialmente,

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: [citaooo@rn¿¡¡¡gþi1qor. eov. br' / ljc-itaonoO2(l]tnanneleiro.pr.gov. br' - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 12 de janeiro de2022,

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 12 de janeiro de 2022, para
verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações deconentes do
objeto especifrcado abaixo, CERTIFICO que:

1. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

I - DADOS DO PROCESSO DE COMPRA E VENDA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 1 11202t.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do processo/Ano: 00912022
Data do Processo I
Modalidade: Chamamento Público n" 001/2022
Objeto do processo: Credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar,
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar, pelo período de l2(doze) meses.

Valor Máximo: R$ 281.384,85

Conta Örgão/Llnidade Funcional
Programática

Elemento de Despesa Fonte Saldo
Orçamentário

1006 06.02 12.306 0013 2.018 3.3.90.32.05.00.00 0 229 39
1007 06,02 12.306 I 2. 18 3.3.90.32.0s.00.00 120 191.600,00

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
120 - MERENDA ESCOLAR

Respeitosamente, /)
ó--,^n ,4t /Y\ ¡gr

Wa I dir Luiz)ñzmeyer Íu nio
Contador

cRc/PR 071152tO-8

r

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@,¡uruslgito.,,p¡.eov.br'/ licitacao(Z(Arnarmelcinur_Lgov.þ¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcípro DE MARMELETRo
ESTADO OO PENRN,4,

Marmeleiro, 12 de janeiro de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 10 de janeiro
de 2022, informamos a existência de recursos financeiros para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da contratação so de Educação e Cultura,
conforme requerimento nos autos, sendo serão efetuados através das
Dotações Orçamentárias indicadas pelo setor

Respeitosamente,

v
Diretor D de Finanças

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacaolðmanneleiro.nr.g 2(4lrnarnreleiro.pr'.gov.br:-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNtcíplo DE MARMELETRo
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 12 dejaneiro de 2022.

De: Comissão Permanente de Licitagões
Para: Controle Interno e Procuradoria Jurídica

Pelo presente encaminh¿rmos a Vossa Senhoria, minuta do Edital Chamamento
Público no 00112022 e Minuta Contratual, para os fins previstos no parâgraîo único do artigo
38 da Lei 8.666193, em atendimento a solicitação do Departamento de Educação e Cultura,
requeriment o n" 006 12022.

Cordialmente,

É-.,'dr l-tot'^;
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0llt0l202l

CNPJ: 76,205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@manneleilo,or.sov.br / licitacao0-?fð¡nanìrelei¡o.pr,eov,b!'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pnRRNÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO o N" 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OO9/2 O22.LTC

A Chamada Pública n.o 001/2022, para CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E Do EMPREENDEDoR
FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE
|2(DOZE) MESES, conforme $1" do art. 14 da Lei n.o 11.94712009 e Resoluções/CD/FNDE: no
3812009, de 1610712009, no 2512012, de 0410712012, no 2612013, de 1710612013, 0412015, de
021 03 l20I 5 e 21 12021, de 161 1 | 1202L

A

1 - PREAMBULO:

1.1. O Município de Marmeleiro, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela
portaria 6.345 de primeiro de outubro de dois rnil e vinte, com a devida autonzaçáo expedida pelo
Prefeito Municipal de Marmeleiro, no uso de suas preffogativas legais e considerando o disposto no
art. 14, daLei n' 11.94712009 e Resoluções/CDlFNDE: n" 38/2009, de 1,610712009, no 2512012, de
0410712012, n" 2612013, de 17106/2013,0412015, de 0210312015 e 2112021, de 1611112021, através
do Departamento de Educação e Cultura, vemrealizar Chamada Pública e o CREDENCIAMENTO
DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIoS DA AGRICULTURA FAMILIAR E Do
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PELO
PERÍODO DE l2(DOZE) MESES, apartir dadatada assinatura do Contrato de Compra e Venda.

1.2. Os interessados (Grupos Fonnais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
Documentação para Habilitação e Projeto de Venda no período de 28 de janeiro de 2022 à 2l de
fevereiro de 2022, até as 11:00 horas, ou a qualquer tempo, pelo período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias), na sede da Prefeitura Municipal de Manneleiro, localizada à Avenida Macali
no 255 - Centro.

1.3. A sessão de abertura e verificação dos documentos dos proponentes que apresentarem
documentos e propostas até a data acima estabelecida ocorrerá aia it de fevereiro de 2022 às
14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura de Marmeleiro.

1.4. Ao presente processo não se aplicou o tratamento diferenciado e simplificado para
microempresas e empresas de pequeno porte, por não ser vantajoso para a Administração pública,
conforme disposto na Lei Complementar 123, de 1411212006, alterada pela Lei Complementar no
14712014, de 0710812014 - art.49, inciso III, tendo em vista o edital prevê a contratação também de
produtores rurais - pessoa fisica.

2 - OBJETO:

2,1, O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento para fomecedores de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros
alimentícios abaixo:

CNPJ: 76.205.66sl0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-rnail: licitaoaolq¿¡nanrrclgiro.pr4ov.br / licitacao02@rnalrneleißt¡¡1;,goy.br:- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO OO PRN¡,NÁ

Item Quant.
Unld.

Medida Descrição
Valor

Unltário
Valor
Total

1 50 Kg
Abacate, novo, cle qualidade, grau médio de maturação, tamanho
médio. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem,

3,50 175,00

2 200 Kg

Abóbora, grande, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento, Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformaçáo e a aparência. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações. Entregue
em embalagem plástica com etiqueta de pesagem.

3,30 660,00

3 300 Kg

Abobrinha Verde, de qualidade, tamanho médio, uniforme, tenra,
cor uniforme e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou
corpos estranhos aderentes a superfície externa. Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem,

3,27 981,00

4 100 Pacote
Açafrão da terra pó limpo e embalado enr embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com rotulagem adequada.

8,91 891,00

5 300 Unid

Acelga, de qualidade, bem desenvolvida, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria da espécie e

variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não estando
danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e

larvas. Tamanho médio, Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas.

4,78 1.254,00

6 100 Kg
Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme, em
embalagem plástica transparente, lacrada e atóxica, de I KG,
prazo de validade mínimo 6 meses a contar da data de entrega,

12,33 1.233,00

7 100 Pacote
Alecrim limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de
100 gr, com rotulagem adequada.

8,01 801,00

I 1500 Unid.

Alface crespa e ou americana. Deve estar frsiologicamente
desenvolvida, bem formada, folhas limpas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças
e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
Unidade de 300 gramas, Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas,

3,63 5.445,00

9 13 s0 Unid.

Alface Lisa e ou americana. Deve estar fisiologicamente
desenvolvida, bem formada, folhas limpas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças
e estar em perfeitas condições de conservação e maturação,
Unidades de 3009. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas.

2,90 3.915,00

10 60 Pacote
Alfavaca (manjericão) limpa e embalada em embalagem
transparente atóxica de 100 gr, com rotulagem adequada.

10,16 609,60

11 90 Kg

Alho: grande, deve estar fisiologicamente desenvolvido, inteiro,
sadio, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, livre de resíduos de fertilizantes. Entregue
em embalagem plástica com etiqueta de þesagem,

25,51 2.295,90

t2 600 Unid,

Almeirão/chicória/americana: sem efeitos, com folhas verdes,
hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, com coloração e tamanho uniformes
e típicos da variedade. Livre de enfermidades, ausência de
sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem. Unidade de
300 gramas. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas.

3,90 2.340,00

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Cent¡o - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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MUNrcípro DE MARMELETRo
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13 500 Kg

Banana prata, de qualidade, com grau de maturação tal que lhes
permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada
para consumo mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

4,17 2,085,00

l4 3000 Kg

Banana tipo catuna, de qualidade, cada banana deverá apresentar
14 a 18 cm de comprimento, com grau de maturação tal que lhes
permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada
para consumo mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades,
femrgem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem,

3,18 9.540,00

15 400 Kg

Batata doce: lavada, de qualidade, com coloração própria, livres
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação e maturação. Unidades de
tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem,

3,54 L416,00

l6 t2s0 Kg

Bergamota: tamanho médio, limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação, maturação média. Entregar
em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta
de pesagem.

3,37 4.212,50

17 800 Kg

Beterraba: sem folhas e talos, limpa, com aspecto firme, e sem
rachaduras livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas,
doenças e estar em perfeitas condições de conservação, maturação
média, tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,40 2.720,00

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem cobertura, O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados,
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Com registro na Vigilância Sanitária Municipal,
estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e
com Licença Sanitária aþ¿alizada.

22,89 14.878,50

19 600 Unid.
Brócolis: viçoso, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças. Unidade de 4009.
Entregar em embalagens devidamente higienizados.

5,32 3.192,00

20 80 Pacote
Camomila limpa e embalada em embalagem transparente atóxica
de 100 gr, com rotulagem adequada.

8,23 658,40

2t 400 Kg

Cebola de cabeça: de qualidade, limpas, com coloração própria,
liwes de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e maturação. Tamanho
médio, pesando entre 100 e 200 gramas a unidade, Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

3,28 1.312,00

22 lt25 Kg

Cenoura: sem folhas, não lenhosas, limpas, com coloração
uniforme e característica, liwes de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e

maturação. Unidade de tamanho médio, Entregar em embalagens
plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,04 3.420,00

23 600 Maço
Cheiro verde: deve apresentar-se viçosa, brilhante, sem excesso
de umidade, sem sinais de amarelamento, sem talos amolecidos

3,51 2,106,00

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avonida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
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ou folhas escurecidas e murchas. Maço de 300 gramas.

24 200 kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em pó, Embalagem
de lkg ,a embalagem deverá conter os dados de identificação
,procedência, informações nutricionais ,data de validade. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a contar pela data de
entrega na unidade requisitante. Apresentar licença sanitária
atualizada.

21,28 4.256,00

25 270 Kg

Chuchu: de qualidade, tamanho médio, casca sã, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de
resíduos de fertilizantes. Entregar em embalagens plásticas
devidamente higienizadas, com etiqueta de pesagem,

2,93 791,10

26 1280 Kg

Citrus Ponckan: tamanho médio, limpas, com coloração própria,
liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estarem
em perfeitas condições de conservação, maturação. Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

4,28 5.478,40

27 350 Maço

Condimentos próprios para tempero: sálvia, alecrim, orégano,
manjericão, manjerona, devem apresentar-se viçosos, brilhantes,
sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, sem talos
amolecidos ou folhas escurecidas e murchas. Maço de 300
gramas.

8,15 2,852,50

28 300 Unid.

Couve: nova, de qualidade, folhas sãs, sem, rupturas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade, livres de resíduos de fertilizantes. Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem. Maço de 4009,

4,08 1.224,00

29 600 Unid,

Couve-flor: de qualidade, unidade de tamanho médio, bem
desenvolvidas, flores bem formadas, limpas, com coloração
uniforme, liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação.
Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

5,31 3.186,00

30 l00s Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com cobertura de farofa doce,
isenta de gordura animal e trans, deverá ser fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados os produtos
mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Entregar em unidades de
5009. Com registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando
embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.

15,41 t5.487,05

31 150 Unid.
Doce de frutas: próprio para passar no pão - Entrega em
embalagem de 900 gramas e com Licença Sanitária Atualizada.

12,85 1.927,50

32 80 Pacote
Endro limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de
100 gr, com rotulagem adequada.

7,83 626,40

33 120 Pacote
Erva Cidreira limpa e embalada em embalagem transparente
atóxica de 100 gr, com rotulagem adequada.

7,81 937,20

34 200 Unid.

Espinafre: novo, de qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade, livres de resíduos de fertilizantes. Entregar em
ombalagens plásticas devidamento higienizadas, com etiqueta de
pesagem. Maço de 400g.

5,34 1.068,00

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Maoali,n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP E5.615-000
E-rnail: lioitacao.Ø)nal¡slejrgpr.gov.b¡ / !icitacro02@¡grrrnelei"¡r¡¿r.gi¡v.þ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



136a

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
nsrADo po pnn¡nÁ

35 525 Kg

Feijão carioca: isento de matérias estranhas, impurezas, insetos
vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última safra, acondicionado
em embalagem plástica resistente contendo 1 kg. Validade
mínima de l2 meses a contar da data da entrega.

7,22 3.790,50

36 1200 Kg

Feijão preto: isento de matérias estranhas, impurezas, insetos
vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos,
mofados, carunchados. Produção de última safra, acondicionado
em embalagem plástioa resistente contendo I kg. Validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega.

7,58 9.096,00

37 2550 Kg

Laranja'. madura, limpa, de qualidade, com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e maturação. Unidade de
tamanho médio. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

3,60 9.180,00

38 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento de gorduras animais
e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Entregar em embalagem contendo I Kg. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

15,66 6.264,00

39 I 850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e

trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido folico.
Entregar em embalagem contendo I Kg. Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com Licença Sanitária
atualizada.

15,39 28.471,50

40 1050 Kg

Mandioca: tipo branca ou amarela, de qualidade, bem
desenvolvida, não fÌbrosa, fresca, firme, limpa, com coloração e

tamanhos uniformes. Descascada, livre de tena, parasitas, larvas e
danos fisicos e/ou mecânicos. Sem brotos, rachaduras e manchas.
Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

5,04 5.292,00

4t 60 Pacote
Manjerona limpa e embalada em embalagem transparente atóxioa
de 100 gr, com rotulagem adequada.

8,05 483,00

42 150 Kg
Melado de cana com indicação na embalagem e rotulagem
nutricional conforme legislação vigente.

13,69 2.053,50

43 120 Pacote
Melissa limpa e embalada em embalagem transparente atóxica de
100 gr, com rotulagem adequada.

10,45 1.254,00

44 1s0 Kg

Milho de pipoca: de qualidade, grãos selecionados e graúdos,
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais com no
máximo de 15% de umidade. Em embalagens de 500 gramas com
validade mínima de 06 meses apafür da entrega.

5,38 807,00

45 225 Kg

Milho verde, média maturação, de l" qualidade, apresentando
tamanho, cor com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem palha, limpo, sem danos flsicos e mecânicos
oriundos do manuseio I transporte. Entregar em embalagens
plásticas devidamente hieienizadas. com etiqueta de pesasem.

5,56 1.251,00

46 300 Kg

Morangos selecionados frescos, de ótima qualidade ,coloração
uniforme, aroma e cor característicos da espécie em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que the
alterem a conformação e aparência Necessita estar isenta de

sujidades, parasitas e rachaduras Entregue em embalagem
transparente atóxica devidamente higienizados, com etiquetas de
pesagem.

t) 1) 6.816,00
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47 100 Pacote
Orégano limpo e embalado em embalagem transparente atóxica
de 100 gr, com rotulagem adequada.

12,36 1.236,00

48 4s0 Dúzias

Ovos de galinha: vermelhos ou brancos, grandes e frescos.
Pesando aproximadamente 50 gr cada unidade com inspeção
municipal, estadual ou federal. Devem estar limpos e sem
rachaduras. Entregar em embalagens fechadas de isopor,
apropriadas para o produto, devidamente identifioado

6,83 3.073,50

49 I 850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras animais e trans, com
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Entregar em
unidades de tamanho médio com 5009, Com registro na
Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de
acordo com a legislação vigente e com Licença Sanitária
atvalizada.

13,61 25.178,50

50 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido a partir de matérias-primas
sãs e limpas, sem corante, isento de matéria terrosa, parasitas e

detritos animais e vegetais, Tendo como composição básica os
seguintes elementos: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal, fermento, açúcar, margarina. Aparência: massa
bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, sabor e odor
próprios, com fabricação recente, não superior a 24 horas. Com
registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e
rotulada de acordo com a legislação vigente e com Licença
Sanitária atualízada.

15,14 5.601,80

51 345 Kg

Pepino: de qualidade, no ponto de maturação, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Sem ferimentos ou defeitos, sem manchas.
Entregar em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com
etiqueta de pesagem.

3,01 1.038,45

52 120 Pacote
Poejo limpo e embalado em embalagem transparente atóxica de
100 gr, com rotulagem adequada.

8,41 L009,20

53 2250 Kg

Polpa natural de frutas: congelada, não fermentada, não
concentrada, processada de acordo com as normas com Registro
no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Sabores diversos. Entregar em embalagem de 500e a 1000e.

19,55 43.987 ,50

54 300 Kg
Queijo tipo colonial com indicação na embalagem do número do
registro no Sim - Serviço de Inspeção Municipal e rotulagem
nutricional conforme legislação vigente.

27,95 8.385,00

55 225 Kg
Rabanete: tamanho grande de cor rosado intenso, não murcho, de
l" qualidade. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

6,27 1.410,7 5

50 1020 Kg

Repolho verde: fisiologicamente desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas, doenças e estar em perfeito estado de
conservação e maturação, Unidades de tamanho médio. Entregar
em embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta
de pesagem.

2,93 2.988,60

57 360 Unid.
Suco de uva integral, processado de acordo com as norrnas com
Registro no MAPA - Ministério da Agrioultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de 1,5 litro.
16,10 5.796,00
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58 300 Kg

Tomate: maturação média, boa qualidade, bem formado, limpo,
cor própria, liwe de danos mecânicos, fïsiológicos, pragas e

doenças e estar em perfeitas condições de conservação e

maturação. Entregar em embalagens plásticas devidamente
higienizadas, com etiqueta de pesagem.

7,21 2.t63,00

59 100 Kg

Vagem selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento, Não serão permitidos danos que lhe
alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações. Entregar em
embalagens plásticas devidamente higienizadas, com etiqueta de
pesagem.

7,83 783,00

Valor Total 281.384,85

2,2, O valor máximo estimado do presente chamamento é de R$ 281.384,85 (duzentos e oitenta e
um mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

2.3. As quantidades foram estimadas para um período de 12 (doze) meses, sendo este o prazo de
vigência do Contrato de Compra e Venda.

3 - FONTE DE RECURSO:

3.1. O Município de Marmelefuo pagarâ mensalmente aos prestadores de serviços contratados, pelos
serviços efetivamente prestados, os valores constantes na tabela acima.

3.2. Os pagamentos decorrentes dos serviços, objeto do presente Chamamento Público, correrão por
conta dos recursos das as indicadas setor de Contabilidade:

.:â 4 - poDERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CHAMAMENTO pÚnUCO:

4.1. Fornecedores individuais: detentores de DAP fisica, não organizados em grupo

4.2. Fornecedores individuais: detentores de DAP fisica, organizados em grupo.

4.3. Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais: constituídos
em Cooperativas e Associações, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Jurídica, conforme Lei da Agricultura Familiar no

1,1.326 de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos formais.

4.4. Não poderão participar deste chamamento público os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV do Art, 87 da Lei no 8.666193.

4.5. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os terlnos,
cláusulas e condições deste edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parâgrafo terceiro do
Art.41da Lei n" 8.666193,
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s - HABTLTTAÇÃO DO FORNECEDOR:

5.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art.21
da Resolução FNDE n" 0412015.

5.2. Habilitação dos GRUPOS FORMAIS, detentores de DAP Jurídica: O Grupo Formal detentor
de DAP JURÍDICA, deverá apresentar no Envelope no 01 os documentos abaixõ relacionados, sob
pena de inabilitação:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Cópia autenticada do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;

c) Extrato da DAP JURÍDIÇA para associações e Cooperativas, emitido nos últimos 60 (sessenta)
dias;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGrs);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n" t2.440
de 07 de julho de2}ll;

g) Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para, com assinatura do seu
representante legal (anexo IV da Resolugão no 4, de 0210412015);

h) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados (ANEXO IV);

i) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle de atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados;

j) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (ANEXO V);

k) Quando o fornecedor terceirizar o beneficiamento/abate dos produtos de origem animal deverá
apresentar contrato de terceirizaçáo com estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção
competente;

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

l) Os produtores de produtos orgânicos deverão apresentar juntamente com a habilitação o
CERTIFICADO DE PRODUTOR ORGANICO fornecido por certificadora ofÏcial ou sistema
participativo de garantia, com lista de produtores ou TERMO DE COMPROMISSO COM A
GARANTIA DE QUALIDADE ORGÂNICA.
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m) Declaração Unificada (ANEXO IID

5.3. Envelope no 01 - habilitação dos FORITIECEDORES INDIVIDUAIS, detentores de DAP
física, NÃO organizados em grupo:

5.3.1. Os fornecedores individuais, detentores de DAP FÍSIC¡., NÂ,O organizados em grupo,
deverão apresentar no Envelope no 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação.

a) Cópia autenticada da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

i) Os produtores de produtos orgânicos deverão apresentar juntamente com a habilitação o
CERTIFICADO DE PRODUTOR ORGÂNICO fornecido por certificadora oficial ou sistema
participativo de garantia, com lista de produtores ou TERMO DE COMPROMISSO COM A
GARANTIA DE QUALIDADE ORGÂNICA.

j) Declaração Unificada (ANEXO III)

5.4. Envelope no 01 - habilitação dos GRUPOS INFORMAIS de Agricultores Familiares
detentores de DAP física, organizados em grupo:

5.4.1, Os fornecedores individuais, detentores de DAP pÍStCR, organizados em grupo, deverão
apresentar no Envelope no 0l os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação.

a) Cópia autenticada da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei no 12.440,
de 07 dejulho de 20Il;

d) Extrato da DAP FÍSICA do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60(sessenta)
dias;

e) Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural
para alimentação escolar, com assinatura do agricultor participante (anexo IV da Resolução no 4, de
0210412015);

f) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (ANEXO V);

g) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada ao projeto de venda (ANEXO IÐ;

apresentar contrato de terceirizaçáo com estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção
competente;
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei no 12.440
de 07 de julho de 201 1;

d) Extrato da DAP pÍSICn do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60(sessenta)
dias;

e) Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural
para alimentação escolar, com assinatura do agricultor participante (anexo IV da Resolução no 4, de
21042015\:

f) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (ANEXO Ð;

g) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada ao projeto de venda (ANEXO IV);

h) Quando o fornecedor terceirizar o beneficiamento/abate dos produtos de origern animal, deverá
apresentar contrato de terceirizaçáo com estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção
competente;

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

i) Os produtores de produtos orgânicos deverão apresentar juntamente com a habilitação o
CERTIFICADO DE PRODUTOR ORGÂNICO fornecido por certifTcadora oficial ou sistema
participativo de garantia, com lista de produtores ou TERMO DE COMPROMISSO COM A
GARANTIA DE QUALIDADE ORGÂNICA.

j) Declaração Unificada (ANEXO III)

5.5. Os produtores deverão apresentar juntamente com a habilitação, no envelope 01, a LICENÇA
SANITARIA ATUALIZADA, fornecida de acordo com as exigências da VISA, dos produtos
abaixo especificados:

Itern Ouant Unld. Descrição

6 100 Kg
Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme, em embalagem plástica transparente,
lacrada e atóxica, de I KG, þrazo de validade mínimo 6 meses a contar da data de entrega,

18 650 Kg

Bolacha caseira: doce, sem recheio, sem cobertura. O biscoito deverá ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Com registro na Vigilância
Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e

com Licenoa Sanitária atualizada.

24 200 kg

Chocolate em pó : açúcar mascavo e cacau em pó. Embalagem de lkg ,a embalagem
deverá conter os dados de identificação ,procedência, informações nutricionais ,data de
validade. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a contar pela data de entrega na
unidade requisitante. Apresentar licença sanitária atualizada.
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NOTA: Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópias autenticadas por
cartório ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial, aceitando-se os expedidos via Internet.

5.6. A apresentação da Licença Sanitária é necessáriapara" cumprimento da normatizaçáo de Boas
Práticas da Fabricação e Licenciamento Sanitário para o empreendimento familiar rural, conforme
Resolução SESA n"00412017 .

5.7. O processo de produção/processamento, rotulagem, transporte, bem como todos os itens que
envolvem o controle de qualidade dos alimentos entregues devem atender todas as exigências das
legislações vigentes do MAPA, ANVISA, Código Sanitário do Paraná.

5.8. Quando o fornecedor (individual ou grupo formal) terceinzar o beneficiamento/abate dos
produtos de origem animal deverá apresentar juntamente com a habilitação, no envelope 01 contrato
de terceirizagão registrado de serviços.

6 - DO PROJETO DE VENDA:

6.1. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art.25 da Resolução 04/2015.

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
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30 1005 Kg

Cuca caseira: doce, com recheio, com cobertura de farofa doce, isenta de gordura animal e

trans, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados os produtos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Entregar em unidades de 5009. Com registro na Vigilância Sanitária
Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a legislação vigente e com
Licença S anitária atualizada.

38 400 Kg

Macarrão: caseiro tipo cabelo de anjo, isento de gorduras animais e trans, com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Entregar em embalagem oontendo I Kg. Com
registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária atualizada.

39 I 850 Kg

Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Entregar em embalagem contendo I Kg. Com
registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária aTvalizada.

42 150 Kg Melado de cana com indicação na embalagem e rotulagem nutricional conforme
legislação visente.

49 I 850 Kg

Pão caseiro fatiado: isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico. Entregar em unidades de tamanho médio com 5009, Com
registro na Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária afializada.

50 370 Kg

Pão de leite (50 gramas): produzido apafür de matérias-primas sãs e limpas, sem corante,
isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como composição
básica os seguintes elementos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal,
fermento, açúcar, margarina. Aparência: massa bem assada, sem reoheio e sem cobertura,
cor, sabor e odor próprios, com fabricação recente, não superior a 24 horas. Com registro
na Vigilância Sanitária Municipal, estando embalada e rotulada de acordo com a
legislação vigente e com Licença Sanitária atvalizada.

54 300 Kg Queijo tipo colonial com indicação na embalagem do número do registro no Sim - Serviço
de Inspeção Municipal e rotulagem nutricional conforme legislacão vigente,
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6.2. 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.

6.3. Na desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes
poderá ser concedido aberturadeprazo para sua regalanzação de até 05 dias, conforme análise da
Comissão Julgadora.

7 - cRrrÉRros DE sELEÇÃo oos BENEFTcIÁnros:

7.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de
propostas do País.

7.2,Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridadepara seleção:

a) Grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos;
b) Grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do

País;
c) Grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

7.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridadepara seleção:

a) Assentamentos de reforma agrátna, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

b) Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei no 10.831, de23 de dezembro de 2003;

c) Grupos Formais (oryanizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF
DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Decl araçáo
de Aptidão ao PRONAF DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores
Individuais (detentores de DAP Física).

Nota: Caso a Ex. 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 pnonzaçáo oitados nos itens 6.2 e 6,3,

7.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem
de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme
DAP Jurídica.

7.5. Em caso de persistir o empate, serâ rcalizado sorteio ou, havendo consenso entre as partes,
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.

8 - LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS:

8.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o estabelecido abaixo:

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida Maoali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ô¿manneleiro.pr.g O2(4J¡nar¡neleiro.p.I411y.br.-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



7 t'Ir

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pRRRNÁ

8.2. As entregas dos produtos deverão ser realizadas semanalmente ou mensalmente, conforme
solicitação da nutricionista responsável pela alimentação escolar.

8.3. Os produtos de origem animal e/ou processados deverão ser entregues em embalagem de
acordo com a legislação, com dados de identificação, procedência, informações nutricionais, no de
lote, data de validade, quantidade do produto, no do registro no SIF, SIP, SIM ou SISBI, com prazo
de validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.

8.4. Os produtos serão dados como recebidos conforme:

a) Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para
efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência
dos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é
assinado;

b) Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos
itens. Caso conftrmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada
pela átrea responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execugão;

c) A Administração rejeitarâ, no todo ou em parte, os fomecimentos executados em desacordo com
o disposto neste edital. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, o fornecedor será
notificado para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária;

d) Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será
determinado um prazo pela Administração, para que o fornecedor faça a substituição. Este prazo
iniciar-se-á a partir da data da notificação do fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a substituir,
às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

8.5. Independentemente da aceitação, o fornecedor deverá garuntir a qualidade dos produtos
fomecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela
Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o
período de cobertura da garantia.

8.6. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações, devendo ser substituído imediatamente.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.615-000
E-rnail: ljcitacaoØ)man¡SlgjJg,frr,CgJ.þllldsgæ02Gjnrarrnelein¡.p1,gigy,br.- Telef'one: (46) 3525-S 107 / 8105

INS o ENDEREÇO
Escola Municipal Perseverança Rua das Grápias, 116 - Baino Araucária
Escola Municipal Padre Afonso Rua Padre Afonso, 821 - Centro
Escola Municipal Dom Pedro I Avenida Alvorada, 210 - Baino Alvorada
Escola Municipal São Judas Rua Dr. Nelson Rosalino Sandini, 1080, Baino - Ipiranqa
CMEI Nosso Sonho Rua Emílio Magno Glatt, 830 - Centro
CMEI Regina Verônica Muller Marginal BR 373, 257 -Baino Passarela III
Escola Rural Municipal Barra Bonita
Escola Rural Municipal Novo Progresso
Escola Municipal Souza Naves

Rua Rigoleto Andreoli, 245, Centro (Depósito da merenda
escolar)
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8.7. O transporte dos produtos perecíveis deverá ser executado em veículos adequados de acordo
com o estabelecido pela Vigilância Sanitária.

8.8. O transporte bem como o controle higiênico dos alimentos devem atender os itens do Código
Sanitário do Paraná (Lei 13.331 de 23 de novembro de 2001) e clas legislações da ANVISA e do
MAPA.

8.9. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e próprios para o consumo durante a
semana em que ocoffer a entrega.

9 - PAGAMENTO:

9.1. O pagamento serârcalizado até o 15o dia do mês subsequente à entrega dos produtos mediante
apresentação de documento fiscal correspondente ao fomecimento efetuado, vedada à antecipação
de pagamento, para cada faturamento.

10 - DrsPosrçÕEs GERATS:

10.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Av. Macali, n" 255, Divisão de
Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:00
horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes T6PROPOSTA" e
*DOCUMENTAçÃO". Sua obtenção, gratuita, poderá se dar no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

10.2. O aviso do EDITAL será publicado no diário oficial do município, divulgado no PORTAL
DA PREFEITURA (www.marmeleiro.pr. gov.br).

10.3. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (Federal,
Estadual ou Municipal) específicaparla os alimentos de origem animal e vegetal.

10.4. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:

a) Para a comercialização com fomecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
por DAP/Ano/Ex.

b) Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comerci alização, utilizando a seguinte formul a :

Valor máximo a ser contratado : no de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R8
40.000,00.

10.5. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (conforme Anexo I)
que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos
da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III Dos Contratos, da
Lei 8.666/1,993.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Posral 24 - CEP 85.615-000
E-mail: ,l-icitacaolÐ.narmg[ei¡r¡.p¡-gov-.br'/ licitacao02@)l¡¡¡:Dglgiro.Dr.sov,b¡'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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11 - ANEXOS DO EDITAL:

ANEXO I - Minuta do Contrato de Compra e Venda
ANEXO II - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar paru Alimentação
ANEXO III - Declaração Unificada
ANEXO IV - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda.
ANEXO V - Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados

Marmeleiro,25 de j

Pilati

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Cenho - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@mqr¡ngþilo.D-Lgav.húllc_rtacao02@rnarrn - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO ***12022

Vinculado ao Chamamento Público 00112022 - Inexigibilidade de Licitação ***12022

Pelo presente instrumento contratual, de um lado o MUNICIPIO DE MARMELEIRO, pessoa
jurídica de direito público interno, com inscrição no CNPJ/MF sob o no 76.205.665/0001-01, com
sede aclministrativa na Avenida Macali, n" 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato
representado pelo Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-1
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o no 524.704.239-53, Prefeito, de ora em diante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado o Sr. ****, portador da cédula de Identidade
RG 'lc'F{(¡l"t e inscrito no CPF/MF sob no *t'f, residente e domiciliado na **{<'lc**, Cidade de
Marmeleiro, Estado do Paranâ, Telefone: **'l"l', e-mail: )F*¡l.4', doravante denominado
CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei 11.94712009 e Lei 8,666193,
obedecidas as condições estabelecidas no CHAMAMENTO pÚnUCO N" 001/2022, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Tem por objeto a presente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação
escolar - PNAE, para alunos da rede de Educação Básica Pública, verba FNDEiPNAE, para o ano
letivo de 2022, descritos nos itens enumerados na Cláusula Segunda, todos de acordo com o
CHAMAMENTO PÚBLICO n} 00112022, o qual integra o presente contrato, independentemente
de anexação ou transcrição.

Parágrafo Único
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes
em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Chamamento Público n" 00112022
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 O termo de referência abaixo tem como base os produtos habilitados pelo Agricultor no
Chamamento Público n" 00112022. A quantidade de produtos a ser retirada durante a vigência
contratual irá depender do número de agricultores que se habilitarem no curso do processo, limitado
ao valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por PAD/ano civil, sendo de

do o controle deste valor

2.2 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos acima, de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$
* tft ¡1. ¡l. tf * ({.¡lr{. {.r1. ¡F:|( rk*,1.)

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: licitagso(lÐ.na¡UrC!_çr_rll,,p.t_:gpvhllj_cLt-A-c_cç0_2(Aln¡-urs-l_el_rln[,gsv.br.- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

Valor Total Estimado
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2.3 No valor contratado 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.

2.4 O limite individual de venda de gêneros alimentícios da CONTRATADA deverá estar de
acordo com o $ 1o do art.l4 da Lei n.o 1 1 .94712009 e Resolução FNDE n." 2l de 16 de novembro de
202I, sendo que será de inteira responsabilidade do agricultor o controle do valor máximo para
venda à Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS coNDIÇoES DE PAGAMENTO
3.1 O CONTRATANTE se compromete a efetuat o pagamento através depósito ou transferência
bancëtna, em conta de titularidade do Contratado, entre o 1o e o 15o dia do mês subsequente a
entrega dos produtos, mediante apresentação de Termo de Recebimento e Notas Fiscais de Venda.

3.2 A nota fiscal deverá ser apresentada no Setor de Finanças ou encaminhada pelo endereço
eletrônico: nf@marmeleiro.pr.gov.br, com indicação da modalidade e número da licitação e
Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n' 7 6.205.665/0001 -0 1

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

Contrato de Compra e Venda no ****12022
Vinculado ao Chamamento Público 00112022 - Inexigibilidade de Licitação *'F*12022

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do
FGTS, válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para coffeção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pelo próprio CONTRATADO obrigatoriamente com o
número de inscrição no CPF/MF e/ou CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, não se adrnitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CPF/MF e/ou
CNPJ/MF.

$1." Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pelo CONTRATADO de
disposições contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo
pagamento pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1o
desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DoS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Conforme discriminada a

Conta Elemênto de Despesa Fonte
1006 06.02 12.306 0013 2,018 3 ,3 .90.32.05.00.00 0
1007 06.02 t2306 0013 2.018 3.3.90.32.05.00.00 t20

CNPJ: 7ó.205.ó651000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: liç_it¡çaO@.nrur"rj¿l"o-iJ:c_Ðl,gs_r¡1.121/ lic_!!¿ç¡oll_2_(}¡uurx,le.iLl¡rr.grry.._hr' - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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cr,Áusur,A eUINTA - Dos pRAZos, vIGÊNcIA E cRITÉnto DE REAJUSTE
5.1 A entrega dos produtos deverá acontecer de acordo com a necessidade e solicitação do
Departamento de Educação e Cultura. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente de acordo
com o ofertado na proposta e serão verificadas as quantidades e qualidade dos produtos,
reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.

5.2 Os locais de entrega dos produtos serão os determinados abaixo:

5.3 Os prazos de entrega deverão ser cumpridos de acordo com o cronograma estabelecido pelo
Departamento de Educação e Cultura.

5.4 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias, única ou parcelada, após
o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

5.5 Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verifrcação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Contrato e na proposta.

5.6 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste 'Iermo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 01 (um) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

5.7 As entregas dos produtos deverão ser realizadas semanalmente ou mensalmente, confonne
solicitação da nutricionista responsável pela alimentação escolar.

5.8 Os produtos de origem animal e/ou processados deverão ser entregues em embalagem de acordo
com a legislação, com dados de identificação, procedência, informações nutricionais, no de lote,
data de validade, quantidade do produto, no do registro no SIF, SIP, SIM ou SISBI, com prazo de
validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.

5.9 Os produtos serão dados como recebidos conforme:

ENDEREÇO
Escola Municipal Perseverança Rua das Grápias, 116 - Bairro Araucária
Escola Municipal Padre Afonso Rua Padre Afonso, 821 - Centro
Escola Municipal Dom Pedro I Avenida Alvorada, 210 - Bairro Alvorada
Escola Municipal São Judas Rua Dr. Nelson Rosalino Sandini, 1080, Baino - Ipiranga
CMEI Nosso Sonho Rua Emílio Magno Glatt, 830 - Centro
CMEI Regina Verônica Muller Marginal BR 373, 257 - Bairro Passarela III
Escola Rural Municipal Barra
Bonita
Escola Rural Municipal Novo
Progresso
Escola Municipal Souza Naves

Rua Rigoleto Andreoli, 245, Centro (Depósito da merenda
escolar)

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida I\{acali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
E-mail: liç_i!:aquq@)mqflncìl_ejtoÞr.gç_vl:_r1.!iç"i.lac_¡¡002_(lmlunp"l"çirç.p_q'.gp¡1.br.- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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a) Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para
efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência
dos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é
assinado;

b) Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos
itens. Caso confirmada a conformidade com as especifìcações técnicas, a Nota Fiscal será atestada
pela ëtrea responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução;

c) A Administração rcjeitaút, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com

lo disposto neste edital. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, o fornecedor será
notificado para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária;

d) Em caso de produto entregue em desconformidade com o especifrcado, ou com defeito, será
determinado um prazo pela Administração, para que o fornecedor faça a substituição. Este prazo
iniciar-se-á apartk da data da notificação do fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a substituir,
às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

5.10 Independentemente da aceitação, o fomecedor deverá garantft a qualidade dos produtos
fomecidos pelo prazo de garcntia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela
Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o
período de cobertura da garantia.

5.11 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações, devendo ser substituído imediatamente.

5,12 O transporte dos produtos perecíveis deverá ser executado em veículos adequados de acordo
com o estabelecido pela Vigilância Sanitária.

5.13 O transporte bem como o controle higiênico dos alimentos devem atender os itens do Código
Sanitário do Paranâ (Lei 13.331 de 23 de novembro de 2001) e das legislações da ANVISA e do
MAPA.

5.14 Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e próprios para o consumo durante a
semana em que ocorrer a entrega.

5.15 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até **
de 'r'¡È*r de 20**, ou até a retirada total dos produtos licitados, limitado o prazo acima estabelecido.

cLÁusuLA SEXTA - DAS OBRTGAÇOES O¡, CONTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos'

6.2 Verificar minuciosamente, no ptazo fixado, a confonnidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
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6.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente desi gnado ;

6.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no ptazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

cLÁusuLA sÉTIMA - DAS oBRrcAÇÕns nn coNTRATADA E coNDrÇÕns on
F'ORNECIMENTO DO OBJETO
Compete ao CONTRATADO:
7.1 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecido, sob pena de responsabilidade
contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

7.3 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de consumo, no prazo e local indicados
pelo Departamento de Educagão e Cultura, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta;

7.4 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

7.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no edital ou na minuta de contrato;

7.6 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANçoES ADMINISTRATIVAS PARA o cASo DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, o CONTRATADO sujeitar-se-á às seguintes sanções,
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acanetarctn prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:
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a) moratória de 0,33Yo (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
b) compensatória de até l0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;
c) compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total da obrigagão assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art.
79 da Lei no 8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitagão perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no item anterior.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666,
de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa o CONTRATADO será notificado pan, îo prazo de 10 (dez)
dias, recolher à Tesourana a importância corespondente, sob pena de dedução de seu valor das
parcelas a receber ou cobrança administrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberârecurso ao CONTRANTADO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa,
sem efeito suspensivo. O recurso será julgado no prazo máximo de 30 (trinta) dias e, se procedente,
a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida no prazo de 03 (três) dias, contados
da data do julgamento.

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações
que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

cLÁusuLA NoNA - DA FrscAlrzAÇÃo
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de
inspecionar, a qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA
permitir o acesso e prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalizaçáo.

9,2 O recebimento do bem, a ftscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pela nutricionista responsável pela merenda escolar e também pelos diretores de cada
escola ou Cmei do Departamento de Educação a fim de verificar a conformidade dele com as

especificações técnicas dispostas no mesmo.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou
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de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de
seus agentes e prepostos.

Parágrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no

8.666193, bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de
Chamamento Público no 00t12022.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA RESCIsÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:
a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 daLej 8.666193;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,
comprovada a conveniência para a Administração Municipal;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser
notificado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e
comprovado.

52" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer
em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAs ALTERAÇoEs CoNTRATUAIs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1'da Lei n'8.666193.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizagáo
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA coRRUPÇ^Ã.o
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.o 8.42911,992), a Lei Federal n.o
t2,8461201,3 e seus regulamentos, se comprometem que paru a execução deste contrato nenhuma
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituamprëttica ilegal ou de comrpção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
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clÁusur,l uÉctvtA TERcEIRA - DA puBl,tc¿.çÃo E Do REGISTRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diario
Oficial do Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 6!, daLei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇAO APLIcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 8.666193 de 2l de
junho de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DA TRANSMISSÃo DE DocUMENToS
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo
ou outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUsULA DÉcIMA sEXTA - DoS cAsos oMISSoS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no

10.520,de2002, no Decreto Estadual no 24.649,de2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉÇIMA SEXTA - SUcESSÃo n FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por
si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de
Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do
presente contrato, independente do domicílio da CONTRATADA.

Mafmeleiro, **'l'* de '1"$* de ¡ß¡ß¡ß*'l'.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada
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ANEXO II

MODELO DE PROJETO DE VENDA

MODELO DE PROJETO DE VENDA _ GRUPOS FORMAIS

S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ALIMENT ESCOLAWPNAE.

IDENTIFI DA DE EDITAL/CHAMADA No
I - IDENTTFTcAÇÃo oos roR¡receúonns

GRUPO FORMAL
l. Nome do Proponente: 2. CNPJ

3. Endereço: 4. Município/lJF:
5. E-mail: 6. Fone: 7. CEP:

8. N" DAP 9. Banco 10. Agência: 11. No Conta Corrente:
12. N" Associados: 13. N" Associados Lei no 11,32612006 L4. N" Associados com DAP

Física:
15. Nome representante legal: 16. CPF 17. Fone:

18. Endereço: 19. Município/[JF:

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da entidade: 2. CNPJ 3. MunicípioÂJF:

4. Endereço: 5. Fone:
6. Nome do Representante e E-mail: 7. CPF:

rrr - RELAÇÃO Os PRODUTOS

f. iten 2. Quant.
3.Unidade
de medida 4. PRODUTO 5. Valor

Unitário
6. Valor

Total

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

Local e data: Assinatura do representante Grupo Formal one/E-mail
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MODELO DE PROJETO DE VENDA - GRUPOS INFORMAIS

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G S

ESCO
EDITAL/CHAMADA N"DA PROPOSTA DE

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL
l. Nome do Proponente: 2. CPF:
3. Endereço: 4. Município/UF: 5. CEP
6. E-mail (quando houver): 7. Fone:
8. Organizado por Entidade Articuladora
O Sim O Não

9. Nome da Entidade
Articuladora (quando
houver)

10. E-mail/Fone:

II _ FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do
Agricultor(a)
Familiar

2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. No
Agência

6. No Conta
Corrente

III - IDENTIFICAçÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/]\4EC

1. Nome da Entidade: 2. CNPJ: 3

Município
4. Endereço 5,

DDD/Fone
6. Nome do representante e e-mail: 7. CPF:

rv - RELAÇÄO Op FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do(a)
Aericultorla) Familiar

)
Produto

3

Unidade
4
Quantidade

5, Preço de
Aquisicão+/Unidade

Valor6
Total

Total
agricultor

Total
aericultor

Total
aqricultor

Total
agricultor

Total
asricultor

Total
asricultor

Total do
Proieto
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MODELO DE PROJETO DE VENDA _ FORNECEDORES INDIVIDUAIS

OBS.: * Preço publicado no Edital n xxx./xxxx (o mesmo que consta na chamada pública)

v - TOTALTZAÇ^O POR PRODUTO

l. Produto 2.
Unidade

3

Ouantidade
4. Preçol
Unidade

5. Valor Total
Produto

por 6. Cronograma de
Entrega dos Produtos

Total do proieto:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima
conferem com as condições de fomecimento.

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo lnformal Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data: Agricultores(as) Fomecedores(as) do Grupo
Informal

Assinatura

PROJETO DE VENDA DE G S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAS

ALIMENT ESCOLAR/PNAE
DA PR AO EDITAL/CHAMADA NODE

I - TDENTTFTCAÇÃO DO FORNECEDOR

IVIDUAL
1. Nome do 2. CPF:
3. Endereço: 4.M 5. CEP:
6. No da DAP Física: 7. DDD/Fone: (quando8. E-mail

houver):
9. Banco: 10. N" daagência: I l. No da Conta Corrente

II - Relação dos Produtos

de
Produto Unidade Quantidade Unitário Total

Cronogtama
de Entrega
dos produtos

OBS: *Preço publicado no Edital no

xxx/xxxx (o mesmo que consta na
chamada pública)

III - IDENTIFICAÇAO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

Nome: CNPJ: Município:
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Endereço: Fone:
Nome do Representante Legal: CPF
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima
conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual CPF
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ANEXO III

MODELO DE DEÇLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa fisica.......... CNPJ/CPF n"
com sede n4.................., através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193, acrescido pela Lei
n.'9.854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalvaainda, que, caso empregue
menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo
documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitagão
relativo ao Edital de Chamamento Pírblico 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa fisica exerce cargo ou função
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone: Q

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fomecidos.

........ de de2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável
(Nome Legível/Cargo)
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ANEXO IV

DEcLARAÇÃo pn cÊNnRos ALTMBNTÍcros - GRUpo FoRMAL E TNFoRMAL
E/OU F'ORNECEDOR INDIVIDUAL

NzME DA PESSzA ¡uninrc¿ ou risrc.¿
CPF OU CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Público 00112022,
gêneros alimentícios a serem entregues, são oriundos de produção própria relacionada no projeto de
venda.

E/OU
Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Público 00112022,

gêneros alimentícios a serem entregues, são produzidos pelos agricultores familiares relacionados
no projeto de venda.

(Local e Data)

Nome
RG/CPF
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELo coNTRoLE Do LIMITE DE vENDA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de representante da
...., CNPJ no ............ nos responsabilizamos pelo

controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados na entrega
dos alimentos para a merenda escolar objeto do Edital de Chamamento Público 00112022 e
possui registro no Serviço de Inspeção Municipal de Marmeleiro-PR, fornecido pela Secretaria
Municipal de Agricultura, estando, portanto, de acordo com a Legislação Vigente.

(Local e Data)

Nome
RG/CPII

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licilssf¡g(4Íu¡rc1_ej{LBr.eov.trr / licitaoqsp2ø1¡un!9|slrqp_l.gqrbr'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcípro DE MARMELETRo
ESTADO IO P,CRANÁ,

Marmeleiro, 14 dejaneiro de 2022.

Parecer Controle Interno n." 00712022

Para: CPL

Trata-se de Processo Licitatório de no 00912022, na modalidade Chamamento Público n"

00112022, cujo objeto refere-se ao credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, destinado ao

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no

uso de suas atribuições, passa a opinar.

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e

sugerir a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade,

economicidade, moralidade e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não

adentrando na conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias

Municipais.

O Chamamento Público não se trata de uma Modalidade de Licitação. Entretanto

considerando as disposições previstas na Lei 8.666193 devem ser observadas, visto que a
Administração Pública direta e indireta, não possui autonomia para celebrar contratos para adquirir,

vender, ceder, locar ou contratar obras ou serviços, não podendo contatar livremente, devendo

obedecer aos princípios da isonomia e da moralidade, sempre visando garantir igualdade de

oportunidade para todos os interessados em contratarem com o poder público. Mesmo não se

tratando de modalidade de licitação, as disposições previstas na Lei n.o 8.666193 devem ser

aplicadas por analogia.

A Resolução CD/FNDE n.o 26, de 17 de junho de 2013, em seu art. 20, define a forma de

aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE:

"Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada
por meio de licitação pública, nos termos da Lei n'8.666/1993 ou da Lei no

10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento
licitatório, nos termos do art. I4 da Lei n" I L947/2009".

O art. 14, $ 1 .o da Lei n.o I I .947 , de 16 de junho de 2009, dispõe sobre a forma de aquisição

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar:

"Art. 14. Do total dos recursosfinanceiros repassados pelo FNDE, no âmbito do
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de
gêneros alimentícios diretarnente da agricultura familiar e do empreendedor

familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reþrma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.

î Io A aquisição de que trata este artígo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

Diante do apresentado, optou-se por fazer a aquisição por chamada pública, já que é que

preceitua o $2o do art. 20 da Resolução CD/FNDE n.o 26, de 17 de junho de 201 3 .

Sobre o requerimento feito pelo Diretor do Departamento de Educação e Cultura solicitando

o presente credenciamento, justifica-se, pois os alimentos adquiridos serão utilizados para

alimentação escolar da rede pública municipal de ensino no ano de2022.
Diante do atendimento aos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro

opina positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

E o parecer

ì-
Luciana

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Posta¡ 24 - CEP 85.615-000
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Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/000 l -0 I

Av, Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro, 25 dejaneiro de 2022

Processo Administrativo n.o 009 12022

Chamamento Públic o n,' 00112022

Parecer n." 02012021

Assunto: Chamamento Público para compra de gêneros alimentícios.

Trata-se de análise de solicitação do Diretor do Departamento de Educação e Cultura,

conforme Requerimento de n." 00612022, para credenciamento de fornecedores da agricultura

familiar para alimentação escolar da rede pública municipal.

O Chamamento Público não se trata de uma Modalidade de Licitação. Entretanto,

considerando as normas que regem as contratações pelo poder público, as disposições previstas

na Lei 8.666193 devem ser observadas, visto que a administração não pode contratar livremente,

por estar adstrita aos princípios da isonomia e da moralidade, sempre visando garantir igualdade

de oportunidade para todos os interessados em contratarem com o poder público. Isto se dá,

considerando especificamente às disposições do inciso XXVII do artigo 22 einciso XXI do artigo

37, ambos do Texto Maior, em que as entidades da administração pública direta e indireta devem

licitar sempre que o bem ou serviço por elas oferecido puder interessar a mais de um dos

administrados.

O instrumento tem como objetivo buscar interessados em fornecer gêneros

alimentícios para alimentação escolar da rede pública municipal.

O art. 24 da Resolução CD/FNDE n.o 06, de 08 de maio de 2020, define a forma de

aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE:

"Art. 24 A aquisição dos gêneros alimentícios com recursos do
PNAE deverá ocorrer por:
I - Dispensa de licitação, por meio de Chamada Pública, quando
das compras da agriculturafamiliar nos termos do ArL 14 da Lei
I 1.947/2009 e dos arts. 29 a 49 desta Resolução, semprejuízo das
demais possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei
8.666/r 993;
II - Licitação, obrigatoriamente na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, da Lei 8.666/1 993. "

A Lei n.o 11.947, de 16 de junho de 2009, em seu art. 14, $ 1o, introduziu no

ordenamento jurídico, que rege as aquisições governamentais e as contratações públicas, uma

@
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nova hipótese de licitação dispensável ao estatuir a hipótese de dispensa de licitação para a

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar:

"Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos
da reþrma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e

c omunidades quilomb olas.

S I'A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada
dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços
sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-
se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os
alimentos atendam às exigências do controle de qualidade
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria".

Pela análise ao texto legal, podemos concluir que, no mínimo 30% dos recursos

repassados no âmbito do PNAE, para a aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar,

deverão ser destinados aos fornecimentos realizados pela Agricultura Familiar, podendo ser

adquiridas dispensando-se a licitação.

Considerando a hipótese de se optar pela dispensa de licitação, o $ 1o do art. 30 da

Resolução CD/FNDE n.o 06, de 08 de maio de 2020, determina que a licitação deverá ser feita
mediante chamada pública. O $2" do art. citado conceitua a chamada pública como "o
procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros

alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou

suas organizações."

O art. 30 da Resolução CD/FNDE n,o 06, de 08 de maio de 2020 estabelece que a

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou
suas organizações poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os

preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local. Consta no processo a pesquisa de

mercado parc aferir os valores.

O art. 39 da Resolução 06, de 08 de maio de 202o foi alterado pela Resolução n.o 21,
de novembrc de 2021, alterando os limites de venda para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). No Edital se encontra contraditório em seu item 10.4, constando o valor máximo de R$
20.000,00 (vinte mil) e na alínea "a" jâprevendo os valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

para aquela disposição. Oriento, neste sentido a correção do Edital.

Superada esta questão, se observa que os requisitos fundamentais para a seleção das

propostas estão em consonância com as disposições legais pertinentes, afastando condições que

possam tipifrcar preferências ou discriminações. Ð
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Os responsáveis pelos setores de contabilidade e frnanças informam a existência de

previsão de recursos de ordem financeira e orçamentfuiapam cumprir as obrigações decorrentes

das contratações.

A Lei n." 15.608/07 do Estado do Paraná dispõe que o prazo de publicidade para o

credenciamento deve ser de, no mínimo, 15 dias úteis e no máximo de 30 dias úteis.

Considerando a natureza do objeto, o edital deve ficar permanentemente aberto. Esta disposição

encontra-se expressa no preâmbulo do instrumento convocatório.

Considerando o exposto, manifesto-me pela continuidade do processo, salientando que

a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente

data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

É o parecer

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,25 de janeiro de 2022.

Parecer n" 00912022

Para:

Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO,
o Edital de Licitação na modalidade Chamamento Público no 00112022, destinado ao
CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DA AGRICI.ILTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALMENTAÇÃO ESCOLAR,
DESTINADO AO ATENDMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE AIIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PELO PERÍoDo DE l2(DozE) MESES, nos termos da Lei n' 1L94712009 e subsidiariamente a
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Resolução 0412015
de 02 de abril de 201,5,

Encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação para as providências necessárias.

CNPJ: 76.205.66sl0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-rnail: licitacno@mannglgiLgp¡,tK¡v.br / licitacao02(âlrnarrrreleiru.pr.gQ¡¡.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo penRNÁ

AvISo DE cHAMAMENTo púgl,lco N" 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OO9/2 OL2.LIC

cREDENcIAMENTo DE FoRr\EcEDoREs DE cÊNnnos ALTMENTÍcros DA
AGRICULTT]RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RIIRAL PARA
ALIMENT¿.ÇÃO ESCOLAR, DESTINADO Ao ATENDIMENTo Ao PRoGRAMA NACIoNAL
DE ALIMENTAçAo EScoLAR, pELo pERÍoDo DE tz(DozE) MESEs.

O Município de Marmeleiro, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito
Municipal, através da Portaria no 6.597 de 01 de outubro de 2021, com a devida attonzação
expedida pelo Prefeito do Município de Marmeleiro, torna pública a realização do
CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DA AGRICULTIIRA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDoR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃo ESCoLAR,
DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR,
PELO PERÍODO DE t}(DOZE) MESES.

O credenciamento dos interessados (proposta e documentos), deverá ser efetuado no período de 28
de janeiro de2022 a2l de fevereiro d,e2022, até as 11:00 horas ou a qualquer tempo no Setor de
Licitações, Avenida Macali, no 255 - Paço Municipal, Centro - CEP: 85.615.000. A sessão de
abertura e verificação dos documentos dos proponentes que apresentarem documentos e propostas
até á. data acima estabelecida ocorrerá no dia 2l de fevereiro de 2022 às 14:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura de Marmeleiro.

Esclarecimento adicionais relativos ao presente edital serão prestados pelo Setor de Licitações e
Contratos do Município, fone/fax (46) 3525-8107 ou 3525-8105.

Marmeleiro,25 de janeiro de 2022.

&c*.b ,1*t-
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I 1012021

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E rnail; licitacælg)ma¡rneleirr¡.p,r¿qy.hlllipjla!¿a02@¡¡a-r:¡relcj¡r.p.lg*luh' - Telefone: (46) 352s-8 107 / 8 105
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PORTARIA NO 6.597, DE 10 DE OUTUBRO DE 2021.

Altera composição da Comissão
Permanente de Licitação e dá outras
providências.

o pREFEtro Do lvlu¡¡¡cfplo DE MARMELE¡Ro, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art,
51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composição da comissão permanente de
Licitação, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
ll- Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-g;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrícula 11g4-O;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrícula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a funçäo o

membro de maior tempo de serviço público municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente,

Art.20 São competências da Comissäo Permanente de Licitaçäo:| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisiçoes e
contratações;

ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
,lll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
V - receber documentos, propostas e realjzar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitåçãt ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para man ifestação;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento; CONFERF CO^/lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitatoúþORìGl,üO"L'''

Art. 30 A nomeaçäo se dará pelo prczo de 01 (um) ano, vedada, a
recondução da totalidade de seus membros. t a NUl, 2t21

Art. 4o O trabalho dos membros detentores de cargo
remunerado pela gratificaçäo prevista no art. 33, inciso l, da Lei no
de setembro de 2013, observado o disposto nos $$ 30 e 40, do me

ww-w. marmeleiro. pr. gov. br

URA
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Art. 5o Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 10
de outubro de 2020.

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 1o de outubro de2021

R PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COM
O ORtG[.{AL

i I l'¡0ÿ, 2û21

Publicado no DOE de Edição no 10g3, de 10 cle outubro de 2021

P

w-w-\^/.marmeleiro.pr. gov. br
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*û FiFi{ û ùçÈ, hbhauñ o co ú.
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pRæÁo&mÒNtco N6tco:t
CONfr\T¡\NT[: MUNICIT¡O DE MARM CL6IRO
CONÎUTADAI ALIMilNX DISTRIEU¡æM LD^

paftrdð 08i30 hom do dla 26 de iansiÞ d6 2022.
PROPOSTAST Aló ås 09:00 horás do d¡â 14 ds

DE DISPUTADE PREçoS: às 09:00 horas dodta 14 d€ tevoreto

0t ô0t

cþþ

.01 FE dr 0t ra ú.:fdù! J. hN dFct¡t,
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Prefeitura

' Iftf.lo

¿c2e2,

dos

OA

AO
OE

No

3525-8f07 òu 146) 3525-810s.
l¡smelslrc,25 delaneirc de 2022.

Frandol¡ d€ Ol¡vsiø Mâlñ¡rd¡
, Pregoeka

Ief6dnclß d€a! de

(46)

DE

OE

as

o
n0 2g

cÊP: dosv€rificação

TIPO:
ConlÉt¿çáo do

PREGAo

Pßços,
Målor

de Marmelei¡o

h.ú o ÈIr¡llklo ædhlo

- ól€o dl€æl
næe$idados
@nslanlsno

1^
pmponentos,quo apffionlarem dæumentoe e prcposlæ aló a data acimå eslabelÈ
crda æ0r0râ n0 dia 21 de levorclD de 2022 àr 14:00 hors, na sla de @nióes da
PEf6lhJra do Mamehlrc.
Escla€clm€nto adlclonsb rclatlrcg ao prcænt6 gdltal sráo oßslados ooto Sâlor då
LidbFes e Contratß do Muntcfpto, fone/f¡r (46) 3SZ5€r07òu 3SZ5_EiOS.

Momeldrc, 25 deiahefo ds 2022,
R¡drdo Flod

pros¡denls de CpL
Portaria 6,597 de 01/10i2021

CHAIVAMENTO PÚBLICO NO OOlNO2I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N! 035/202I.LIC

RESULTAOO DE JULGÂMENTO E CLASSIFICACÄO

--A@ml$áo ds licitaçáo, d€!¡gnada alruvå! ds pod¡rja n.6.597 de 01 de outubro do
2021, com Þaso n8 Le¡ F€dotrl n" 8.666/93 o teglslåcåo comDlementfl tomr oúbilco o
rosfiådo da lbilåçåo sm eplg6lå, cula pmpondnte habilit¡dà á:

.. . JULIANÂ DOMINGUES, tnsdrs no CpF n. 050,076.059-48;
Mam€¡e|rc,25 dejaneko do 2022,

Rlc¡rdo F¡od
Prosldente da CpL

porr¡ria 6.597 do 01/f0n021g

ADISPENSA DE LICITAçÄ0 N 0ti202, rebrente à cmùatãcåo do emD@ mm
@llaçåo d€ p6bhå d!¡ele I Fomsç¡o d€ prcEslonats då Edr¡iÞçáo. lnido do ano
leirc de 202, patr toda a equlpo dE fundonfilos q@ lâæm mrte d'e RedÊ Muntcioât
de Edu€Éo do Munlcfplo d€ Párcta D'O6l€, Estado do pmriá. æ pamr ¿s nssås.
sda Jurld¡æ s, Com¡!3åo de llcit¡É6, æm båe no art 24, lnctro I ds Lel no 9.666
do 21.06,93 e albfâÉ6 p$torioGs, paG a &rucáo na lomq læal æls emD@
CARLoS DEoNlSlo FLoRES 96343656$9, p6w irtdlæ de dtmiro pri'iado, æm sw
go_lqd4.îa Bu glol'r 

Ir0 442. gdrc CanûÞ, M ddàds d€ eUtNTA Dil SOl. ESTADO
00 PARANA. CEP:87.265.0C0, tnsriro no CNPJ sob n" 27,814.369/000140, n6te ato
qp-ry-snqd! p€lo S[ CARLOS 0EoN|SIO FLoRES, portsdor do cétule d€ id.¡ddsdô n.
6,069€14437. in$nlo no CPF n' 953.436.560.49, do¿larsdo venædor p€lo vCor de Rg
6.n4,00 (s¡¡ mll st@ntot o $tonla e quato @als).

Pércla D'ossts/Pr, 25 d€ Janeirc dÊ 2022.
EOSOM LUIZ BAGETTI,

prefoito Munlclpsl

ÉDraL N.r0vz02l

0 Pßfelto Munldpål de P¿rc¡¡ O Oót..pr, 0o uto rfê eu¡t ilthtlLr tetilr, n.dhnto ¡,
@ndkõ.¡ !*lprhdú m rdft¡l nrOVtOZl,.m 6.lomtd¡d! om ¡ondùk¡q rcrclv!

TonilaR pú&@

ml le. A homlqrçào do r.sutt¡do F|NA!do ptr.¡rc jct!ilvo nr03/2021, p.r¡ dætonðr
qndid¡ls p¡r¡ pró.nó!. o orF dá prof.er, do Muntcfpio d! pamr¡ o,Oõi.4r, sb o
Et¡mêd.ønrd¡tlo rhFdd..

N¡ hlpót.k da¡¡uldldêd¡ nd. fiû|, ttra prËL.andr, rucr!fuáñarta, o c¡ndld.toqu.:

a) t¡vermôlorldade;

bl cso â¡nd¡ hâj¡ empåtq lará rerlhado o dc*mp*c auavé, da þdato públko.

Ái.2r-Ete Ed¡t¡l enk¡ envlgor n¡ dilå de ru¡ pùbllceção.

lVunlcípfo de Pérol¡ D'0!ilq tÎådodo p4âná, eD 24 deJañelro d! 2022.

PI. Not¡ obtld¡ n¡ prov¡ d. tftùtoi.

ETTRATO 0512022

t0þñtui¡
8rcmf29l9t@ 'ø¡G.F4

EOSOM LUIZgAGETI

P¡efcitode P¿¡oh o'Oe$e- Pf,

IAqUELINÊ BRTSSAN SCHWINGTL

Sarelário Mo¡klprl de Éduc¡çio
Ðecrctone ll/2021

EDSOIV LUIZBAGETTI
P16fo¡to l\4unicipel

I

!

I

I

I

,I

I

l¡'I
i

¡

I



172 
K

s$-bíË{

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔINICO
vruNrcÍpro DE MARMELETRo - penaNÁ

QUARTA-FEIRA,26 DE JANEIRO DE 2022 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO N": 1159- æ Pág(s)

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO ()OI/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO OO9/2022-
LIC CREDENC¡AMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAçÃO
ESCOLAR, DESTTNADO AO ATENDTMENTO AO PROGRAMA NACTONAL DE ALTMENTAçÃO

ESCOLAR, PELO PERÍODO DE t2(DOZE) MESES.

O Município de Marmeleiro, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito Municipal, através da
Portaria no 6.597 de 01 de outubro de 2021, com a devida autorização expedida pelo Prefeito do Municlpio de Marmeleiro,
torna pública a realização do CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO
AO ATENDTMENTO AO PROGRAMA NACTONAL DE ALTMENTAçÃO ESCOI-RR, PELO PERÍODO DE 1Z(DOZE)
MESES.

^O credenciamento dos interessados (proposta e documentos), deverá ser efetuado no período de 28 de janeiro de 2022
a 21 de fevereiro de 2022, até as 11:00 horas ou a qualqçer tempo no Setor de Licitaçöes, Avenida Macali, n" 255 -
Paço Municipal, Centro - CEP: 85.615.000. A sessão de abertura e verificação dos documentos dos proponentes que
apresentaremdocumentosepropostasatéadataacimaestabelecidaocorreránodia21 defevereirode2022às14:00
horas, na sala de reuniões da Prefeitura de Marmeleiro.
Esclarecimento adicionais relativos ao presente edital serão prestados pelo Setor de Licitações e Contratos do Municlpio,
fone/fax (46) 3525-8107 ou 3525-8105.

Marmeleiro, 25 de janeiro de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6,597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBLTCAçÃO pnln¡etRo TERMO ADTTTVO À ern DE REGTSTRO DE
PREçOS No 149t2021 PREGÃO ELETRÔNICO No 061t2021

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO E VALOR REEQUILIBRADO: Tem por objeto o presente termo, o reequilíbrio econômico financeiro, nos termos
do arti 6 alÍnea "d" da Lei 8.666/93il nos itens abaixo descrito:

Item

i ICP Diário oficialAsslnado Eletronicamente com cert¡flcado Padrão lcP-

þrasil I grasil e Protocolado com Carinlbo de Tempo SCT de acordo com a
' ., );iâ Medida Provlsórla22oo-2 do Art. 1oo de 24.08.01 da ICP-Brasil¿

O Mun¡clplo de Marmelelro dá garantla da utentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

Unid.,
Medida

Valor
Contratado

Valor
reeouillbrado

Cestas Básicas contendo produtos de primeira
qualidade, abaixo relacionados:
- 01 pacote de 05 kg de açúcar, tipo cristal, branco, de
primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo
98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos,
detritos de qualquer origem. Aparência, cor e cheiros
próprios de açúcar. Embalagem em saco de polietileno
atóxico, resistente, entreoa em embalaoem de 5 kq.

GLOBO

- 01 pacote de 05 kg de farinha de trigo especial,
enriquecida com ácido fólico e ferro. Entrega em
embalaqem de 5 kq.

DONA
JOANA

01 Un

SABOR SUL

92,00 111,70

- 01 pacote de 05 kg de arroz parboilizado tipo 1,
primeira qualidade, com no mínimo 90% de grãos
inteiros, isento de matéria terrosa, parasitos ou detritos.
Em embalagem de polietileno atóxico resistente.
Entrega em embalaqem de 5 kq.

Página 4

httpi//www.marmeleiro.þr,Âov,brl no llnk Dlárlo Oficlal.

Inicio
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(uriri|)rì, qua(ðJe¡ra, 26 de ianeiro de 2022 .edi(äo 11.8i1

I-T ¡:.lr4r(:i¡liil)¡it[)ùJ]ilrtiì.cl')r,.br Editais Ë$trffi

CAI,XA ä'åH'ä$i'ÉMrNrsrÉRro DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA

Ed¡tol de Lsllão Públlco n0 3015i2022- l' Lsllõo I no 3016/2022 - 2' Lelläo

a catxa EcoNÖMlca FEoERÂI. . cAtxA, þd môlo dr cN Månd6ñção dô Bânñ. hm pùbllø sG lnlcro!¡add qttr
vê¡d€tó, p6la m¡lor oLda, ra¡pall¿do o prrço mlnlho da vcnd6, conatrnto do onaxo ll, dáalâ Edibl, no €¡lldo ll¡læ t do

oÐpuçb onr quú r0 únconta(m). hn¿lal (16) Þc0bldo (0) orr g0ronllu, òo0 onl¡lloo ln0dLilplonto¡ dá Âllùnq[o Flduclária,
do propilododo då cAlxÂ. o Edltâl d6 Ld¡b PLìbllæ. Condlç&ô 8¡116!, do qual ó pril6 ¡ôl.grånlo o pr€óonlo ovlæ dô
V6ndn, rlr¡É ó dliporlçto do! lñlcr6e30dor de ü102¿!22jLL[¡1102fl!22. ro pdmcho lÈrr¡o, c dâ Zll0?&tnÂ1i.021t112922,
no Êluñdo lril¡o,.nr horåilo brnc¡do. når Agånclår dr CAIXAñor e5l¡do¡AL. Al¿, CE. DF. 60, MG, PA, PB, PE, Pl, PR,
RJ. RN, RO. RS o SC o ¡o @llórk¡ d¡ lollooirû. Sru. CÂRLA SOBREIRA UMINO, ¡o 0ndùroÝo nbrlroì 

^!€Ndü 
Molnn€J.

27ó, 52C . Ulr tEopoldln! - 6å0 filuld6P . CEP 0ð311.000, (1 l) 235C-/351 | (11) y01-35€3. Alånd¡m.nlo ño horarlo de
Bogu¡dr o rirhi.Iâ d.0h ôr l7h (311.: hjl¡rjl¡Mdüü$eþll¡Nn¡fl). (O Edil¡l ¡ãlÛá dirpon¡vâl lôñbåm no rlle

$*y-çii{r,CAv,þf¿{rn0$jt), 0 l' L0llåo r€81Þsr.ú.á ¡o d¡r.lfl0?r44, h.tlhlhqtåfjg.ft.8rÂllh), € n lorô¡ r€mrn€rcentsE,
.úr¡o ololtrdo0 no 2'Lollåo ilo dk 01¡¡¡12!22, ¡l! lill¡.1¡srtLh¡j!:E$llld, 0mboÃ uolurlv!írDnlo m dlú dD l.llou[o, no
andåf eç0 hltÞ¡ldÍut lmî4nllgll¡p"çm,þí

coMtssÃo pERÌÌaNENfE DE LtcllaçÄo.cN MANUTENçAo oE BEñs

CAI,IA ãffifi$i:ÉMINISTËRIo DA
ECONOMIA

Wilffi¡l:4@!M@!Wd]@@IH

AVISO DE VENDA

Edltal do Leilão Públlco no 301712022 - 1' Lollðô ê n" 301812022 -2' Lailâo
AcAIXAÊcoNôMlcA FE0ERÀL 'c^lxA, pof molo d¿ cN Monuênçåo do Brna, lonå públlco ao¡ lnlero¡a€do¡quå vóndôrá,
pel6 hìcl0r olfil¡, rcop¡ll0do o prsio úi¡1ilú dt v6¡da. @ntl0nlÈdo ånoro ll. dÈole Edllal. no ûol0do ll!loo c ds ocuPûçao nm

quo !o !ñconu6(ñ), lñóÿol llB) râøbldo(!)Gm gåråñilå, no! 6nhálo!lnadlnplonlô!doAilcñåçóo Fld!clólo, dâ ProÞilGdrdo
dÈ cAr)(4, o Ed¡ht dú Lril¡o Priblkþ. Coildlçóús 8åsicüs, do qu.l ¿ p{ilc lntsgrank o pEBånlo.vlro d0 Vúnds, oÉiBrÚ Ú

dlrp$lçlo do¡ hl.6¡rado. d. ll¡P:¿02?Jti.20¿0?i20?2, no prlm.lro lril¡o, . do aí02?n2?.rta-0llml¿ç22, no sê0undo
l¿lllù, ¿nì horúrlo bsrcóilo, nasAgånclas d¡ C^lv\À no¡ otlEdorAL, 

^M. ^Þ. 

g^, CE, DF, ES. GO, MG, Mf, P^, PE, Pl, PR.

RJ. RN, RS, SC, SE o'fO ê no ôEoÍlólo rfo
1300, 6!l! 306, c€¡üo, concórdl8/So. cËP

lellooko. 6r, ODICLESIo JAISoN STORCHI0, no rid.ràço Rua Doulor M0ruil
80t00{56, (4S) e0C56.0¡60 / 0u603.¡626 / 3070{000, Arrndlmenlo no hodio

do te0ilnds o ¡oxb dåi th30mh às l2h r dr. 13h30mln At 10h (Sllâ: MÄdilhils!,f@U). (O Edllrlrslå'å dlrponlvol
lambén no ¡lrÊi Bty.W,çElln,gny,þfl¡J¡tqrh). O 1' feil¡o r€¡rl¿¡ÊÊs.ó nu dl¡ l1i0?40?e, à¡ llh.ftprlrlg.Cr.FrfltllhJ, c 06
lobo ronùßolconloû. .0r¿o olúilrdo. no 2' Lollåo íro dlü 0!4312022, òB l3Ìtlledrld[Büdld, ùilbot oxc[¡llvtmonlo no
lllc do l.llo.Ío, no.nd6rêç0 lÌl(VgÊAtflqllçtlffn.þD

coMI88Ào PERMANENÎE OE LIcIlA9Äo . cN MANUTENçÄo OE BENS

Avtso DE LtctrAçÄo
PREGÄo ELÊTRôNIco Nô oO8/2022 - PMM

PROCESS0 ADMtNtSTRAT|VO No 008/2022-LrC
MODALIDADE: Rêgi6ko do Preços.

TIPO: Malor pêrcentuâl de desconto por ltem.
OBJETOi Contrataçåo de empresa para fornec¡mento
dè combustlvel - óleo dlo8sl S l0 o gasollno quûndo om
visgem à Curlllba . PR, para atonder as nocessldadôs dos

Eollcltantss, conformo e6pocif¡caçðea
quantldadss constantos no Anexo I - TERMO DE

,TEFERÈNcIA,
REGEBIMENTo DAs PRoPosTAs: A_É.il1k__Cs.c_-0.9j3.0
horås do dlå 26 deJanelro dê 2022,
TËRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPoSTAST A!öjåg
09;00 horâs do d¡E 14 do lovsrelro do 2022,
tNlcto DA sEssÄo DE DtspurA DE pREços: às 09:00
horûB do dlo 1¿ do lovsrslro de 2022.
Para lodas .s rcf¿rênclis do lompo seré obsoryado o
horârlo de Brasllla (DF),
LocAL:@"Acosso
ldontificsdo no llnk - llcltaçõe8".
aautstcÀo Do EDFAL: sit€s wtd$a
comprasoovðrndmGnl¡lB,oov.bt o ww,mannelèlro,
Þr-ge¡6Þr.
TNFORMAç0ES: (46) 3525-81 07 ou (46) 952s.81 05.

lvlarmeleiro, 25 de jaìeto ds 2022.
Franclol¡ do Ollvelrs Mslnrrdl

Progo€ire

Avtso DE GHAMAMENTo púBLtco N oo'l2o2z
PROCES90 ADMtNtSTRAT|VO No 009/2022-LtC

CREOENCIAMENTO DE FORNECEOORES DE
GÊNERos ALIMENTICIoS DA AGRIcULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENOEDOR FAMILIAR RURAL
PARA ALIMENTAçÄo EscoLAR, DESTINADo Ao
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALTMENTAçAo EscoLAR, pELo pERloDo DE 1 2(DozEl
MESES.
o Munlclpio do Marmelelro, atråvég da Comlgsão

do L¡cìtação, dss¡gnoda pelo Prefeito
stravés dE PoriBr¡s no 6.597 de 01 ds oílubro

J6 2021, com a devlda autor¡zação expêdlda pelo Prefolto
do N4un¡cípio de ¡,4armoloiro, torna públ¡cã a roalizaç6o do
CREoENcIAMENTo DE FoRNEcEDoRES DE GÊNERos
ALII'¡ENTIC¡OS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
ÊMPREENDEDoR FAMILIAR RURAL PARAALIMENTAçÄo
ESCOLAR, OESTINADO AO ATENDIMENTO AO
PRoGRAMA NActoNAL DE ALTMENTAçÃo Es6oLAR,
PELo PERfoDo DE 12(DozE) MESES.
O credanciamento dos lntôressådos (proposta €
documentog), dgvcrá ser sl€tuadg ng peflodo d9 28 do
lanoiro do 2022 a 21 do fovorolro do 2022, ¡tô as 1l:00
lìoraÊ ou a quâlquer tsmpo no Setor de Licitaçõ06, Avonida
Macall, n' 255 - Paço Munlclpã1, C€nfo - CEP: 85.61 5.000.
A 66ssåo de aberlura e vsrif¡caçåo dos documonlos do6
proponentas que aprêsontêrem documsnlos e propostas até
a data aclnrã óstabelscldâ ocorrerá no diâ 21 de fevorelto
d€ 2022 òs'14:00 horu6, na BEla d€ reuniösB da PrËfÊ¡tura
do Marmele¡ro.
E6clâIec¡monto äd¡ciona¡s r€lativos ao pras€nts sd¡tal sorão
prestados p€lo Sêlor dÊ Lic¡tãçóå6 € Conlrotos do ¡/unicipio,
fon€/fäx (46) 3525.8107 ou 3525.8105.

Maflnslsiro, 25 de jan€iro dB 2022.
Rlcârdo Florl

Pre6idêntê da cPL
Portaria 0.597 d€ 01/1 0/2021

PREFEITIJRA ]\f IJNICIPAL DE RIO NEGRO
ËTTADO DI) IàNAN,{

cNP.t 7(;,(ù2.ú¡tlflì0t.4?

AÿISO DT: LICIIAÇÄO
PRÈcÃo ÈLE'IRôNtco N or,{/20r2

u^tliG r8782J

P¡rcr\o: 005i102:. Ol'irk, AQUlslÇÃo Dr: 0l VEICULO . ZERO
eulLÖ¡,lE'rRo.coN\'ÉN¡o sËA8 N"J6l/¡0il.'t il'o t)l; t,t(:l ¡A!:À():
Nlctor l'Nçú. Dislo0ibilid¡xlc rlil f:rÍ[li ??i0l/20:2 (l! ofJhl)0ilntr ùn

I ¡hloilri0 c Jc lSll¡ortr¡n ¡I( I Thlxhìiû lin¡lcrcço: Rrn Jnÿcn[l fcrrcir¡ I'int¡),
2070 - Rio Nùgr{ . ¡ìR, C(hsrsNotrk, (lû$ I'rol¡oskrs: r prrlir d( 27101/20:2
no r¡7. Iì'\rj$;g't\'.ltf/ÍtlntlAt. 

^bùrnr! 
dÍc I'ropd$ts: lll/02/202! ¡r 08rl0h

no,ÿilc \}t}T,gl)y,lìf¿tì1ut)¡ì[ilr. o rdit¡l luùhútrr podcni $r Lrulrirrdo c

rrl{[ir;ft¡, 0tÊvés dö sirù di!¡çi&-¡]f¡fLìilç! r)tr }essùnÍ¡ìcnrc nD !ï.lcrcçD t
lrorf ri,:r uriur irxlicrdor.

Rnì NùBro,21 dc.rDeiK' dù 2022,

^l.liSS^NDRO 
CRlSllr\N VON l,lNSIN(ìI]N

PRDrI:¡To Ml lNlc¡l'At, I:Nl nxnR(lclo,

ølotïìboW
Prefoíturo Municipol

Avlso ds Llcltagåo
Edlral - Prsgão Elerrônlco No. 009/2022

Objeto: Contratação de €mpre6â espôc¡alizada por meio do
Slstema de Reglstro d€ Preços para Execução de sêrvlços
d6 Reparo8, Manut€nção ê Recomposlgão Supertlcial -
(tapâ buraco) 6m vias Pav¡msnladas e Serviços de

aplicação de Concreto B6tum¡noso Uslnado à Quento
(CBUa) em v¡as públ¡cas para a oxecução dê fa¡xas

el€vedes e lombâdas l¡sicâs €m d¡versas v¡as do mun¡clp¡o

de Colombo.

Roceb¡mento das Proposlas: Da6 09:00 horas do d¡a 27 ds

lsnelro de 2022 alê às 13:00 horas do d¡a 10 d6 f€vereiro
da 2022.
lnlcio da sessåo de O¡sputa de Preços: às 14:00 horas do

dlâ 10 d6 f€verelro d6 2022. (Horárlo d6 Brâsflla).

Locâl de Abortura: Bolsa dE L¡c¡laçõ68 o Lo¡lö66 do Brâsil -

Acesso ldsntlllcado no llnk (bllcompras.org.br).

Preço Máx¡mo: Conslante no od¡tal.

Critór¡o de Julgamonto: lvlenor Preço 'por item".

lnformaçðss Complsm€ntares poderåo sor obt¡das na

Socr€taria Mun¡c¡pal da Adminiskação, sito à Rua XV da
Novembro, 105, C8nho, Colombo - Paraná, ou peloB lones:
(041) 365H080 ou 3656-8002 ou pelo 6lt6:

w.colombo.prgov.br
Colombo, 25 de janøVo dø 2022.

Hslder Lulz LazåÍotto. Protollo Munlclpal

ffi
MUNIcIPIo DÉ PARANAGUÁ

Estado do Paraná - Paláclo Såo iosó
secrctaila Munlclpal d s Ad mln Is,rcção

dø

AVIso DE susPENsÄo
PREGÃo ELETRÔNIco No OO4/2022

A Prefe¡tura do Munlcfpio de Paranaguá, alravéB do 8ua

Pregoe¡ra Oficial des¡gnada pelo Decrôto no 49412017,

comun¡ca aos ¡nterossados que a lic¡taçåo referenle âo

Pregão Elôtrônlco no 00412022, obletlvando à

contratação de Empr€sa Espscisl¡zada para Confecção

o Fornôclmento dô Prót€ses Dentárias, para

at€ndim6nto a S6crgtar¡a Municipal dB Saúd€, e6tá

SUSPENSA para ret¡ficaçåo do Edlt€l de Llc¡taçåo.

lnformâçöôs pôlos sôguinlês end6reços:

vJww.patanHOr¡a.nr.oov.bI,..e !wÿ/.liclläfioðs-e.(ìöm.hr ou

p6lo lolelono no (41 ) 3420-2E29.

PARANAGUÁ, 25 DE JANEIRO DE 2022

ELIANE GONçALVES COSTA

AVrSO DE LTCTTAçÃO
PREGAO PRESENCIAL NO. O()I/2022

REGISTRO DE PREçOS

QqJEn;l\qujsição çlsl¡jbro de ous¡Elle--lle$i0¡deå_j
msnutêngães e m6lhorlas nes vìâs mun¡dpgiç_-de_eampo

Lsrs9,
ABERT!RAI.j19¿A.A?02? - 8:30 horas.
AulorlzEção: Maur¡clo Roberlo Rlvabem- Prele¡to de Campo
Largo - Pr.

INE9"RMAçOH"$-ç-aNIEJ,,RM.H.NTARH$i os lnterossados
poderäo retirar o edltal naAv. Paclre Natal Plgatto, 925 - bloco
07, no horärlo d€ expedlente ou pelo ender€ço sletrônlco

)r.w.w,.Ç.å,f t).fl lâf 00.,aJHnd.Ê,.n9'l.
Edlflclo da Prelelturâ Munic¡pÊl de Câmpo Largo, åos 25 dlas
do nìês dB janeip d€ 2,022.

Luciano Érico cla silva
Pregoeiro

IO DII CJIIOPINZINIIO/PR

EDITALDE
PRnGÃO EL,IJ],rnÔNICIO N" 6/2022

O MLJNtCil,lo de Chopiuzirrho, torna pútrlico
ôs 09:00 horos do dio 08 de f'evereiro de 2022,

na platrrtbnla de conr¡rras tlo Governo Fedelul -

¡rrasuel, r'calizará licitação na nrodalicladc Plegñr:r

rônico, do tipo nrenor preço, por meio da utilizaçño
rle rccursos de tecnologia do inf'olmuçäo - fN'l'ERNIìT
de ncr.¡rdo conr rrs especifìcaçðes do edital

OIIJltr'l'O: MINIUSCAVADIiIRÂ:

csclarcsinìentos ¡elati'\,os au cdital, nr<¡dclos c înoxos
poderfio sor solicitados .iunto ao Pregoeiro nu lluu
Miguel l¡rocópio l(urpel,3tltl3, lluirro Sño Miguel,
l'nra¡¡á, llrasil - 'l'elefone: (46) 3242-8614 - Il-nrnil
licila2lðchopinzinho.pr.gov,hr. A Pasta Tricnisa,
co¡¡r o inlcil o teol tlo Edital c seus lespcctivos nro(lelos,
ade¡idos ri anexos, poderä srgr exanrinadn no sg¡iuintg
endereço .llua Miguel l)r'ocópio Kuqrel, 3883, tlaino
Sào Migucd, clas 08:00 às l7:00 horns.

Chopinzinho, 25 tlo janeiro de 2022.
Itldson l,r¡iz Cent:i - l¡rel'eito

QIIAN'l'lDr\DIl: 0
290.000,00; PRAZO

t,oRV¡\ TOrhf , (rr$):
(DrAS): 80. Informaçires

[,IIJN

aquisição de

CHAMAMENTO PÚBLICO Nô OO1/2021

PROCESSO ADMtN|STRAT|VO No 035/2021.1tC

RESULTAÞO OE JULGAMENTO E CLASSIFICACÄO
A comissão d€ licilação, des¡gnadå atrsvÉs da

Portar¡a n" 6.597 ds 01 ds outubro do 2021, com bêso n6

L€¡ Federal n" 8,666i93 ô leoislâqão compl6m6ntar, torna
públ¡co o r€sultacio da hc¡taçåo sm €pfgrafe, cuje proponen16

habilitsda é:

IIETûIIlI
. JULIANA DoMINGUES, inscr¡tê no cPF n'

050.076.05948;

Marmelelro, 25 de janelro do 2022,
Rlcardo Flor¡

Prosldentê da CPL

Portar¡a 6.597 ds 01/10/2021



L7 tr¡

,wlso D[ clIAM/\MllNTo pÚuuct¡ N" 001/2022

pRoc[sso AD[,trNIrsTRAT|vo N" 009/2022-Lrc

cìnlt DEN(:tArvr EN'l'o Dp FonN Ec¡lnorrus ou cônurros
,r¡-lmnnriclos t)A^ctìtct"rt,'il-rtì.,\ F Mlt,lAR 0 Do

uN,¡PnDttN DcDOn F¡\l\l Ll^n nt-r R^ L P^n^ At,lwl ¡;nrlÇÃo
ESCOI,¡\lì, D[ST'lN¡\t)0 ÂO A1'ENDIMIT],NI'O AO PIlOCll^MA

N¡\CIONÁ.L DD.\l,lwlENl''\(iÃO ESCOT,¡\R, PEL() P0RíODO DI
l2(DOZE) l\,lnSDS.

O Município tlc Marnrclciro, utlavis da Conrissão Pcrnìancntc dc L,icitação,

designn<ln pclo Pref'cito N4unicipll, utrnvés dir Portlr¡il il" ó.5f)7 de 0 I de outubro dc

202 l, com a dcvitla autori2ûçilo oxpcdido pclo Prclcito do lvfu¡¡icípio clo lr4u mclciro,
lorna p(rblica a roulizuçrìo do CREDENCIAI\,IENIO DE FOI{NECEDORES
DE CÉNEROS AL,Iì\,I}ìN]'íCIOS DA AGIìICLIt,j-UIìA I.AIvIII-IAR F] DO

El\,'PI{EENDEDOIì tìAi\,f tLtAtì. tìUtìAL t'AIìA At.[vf EN f AçÂO ES(]OLA|ì..

DES1'INADO AO A]'ENDIMENTO AO PIìOGRAI'IA NACIONAL DE
Ar.,rrlfHNrAÇÀo Esc:or..AR, PF.r.,o PERioDo t)F, t2(tx)zF;) MFsE.s.

0 orcdcnciantcnto dos inlcrcssudos (proposlu o documcrfos), dcvcrri sur efctuado no

porlodo dc 28 drjruciro dc2022 a 2l dc f0vorciro d0 2022, nténs 1l:00 horns ou

ûqilslquorterìponoScludcLicit¿rçõcs,Avcnidnlvfucali,lr"255-.Pnçolr4rrnici¡nl,
Ccntro - CEP: 85. ó I 5.000. A scss¿¡o rle abc¡lurn c vcri fi caçÍo dos docunrcntos dos

prolx)n$tos quc aplrscillarcÙr (locrnncùtos g proJ)ost¡rs trié ÍÌ d[tn aoirru cstat¡elcci<lr

ocorreró no dia 2l dc fcvcrciro (10 2022 ¡ls td:00 horÈs, n¡ sulu dc rcuiliôos dJ

Prclì:ilurn rle lvf o¡rnclciro,

llscluocirncnto udicionais relativos ao plcscnte e(litûl serôo prcstudos pclo Sctor

de L.icitaçües e Coiltratos rlo Nlnuicipio, fone/fax (46) 3525-8107 ou 3525-81(15.

l\fnrmclciro,25 dc janciro dc 2022,

llicurdo liiori
Itrcsidsrtc (lù CPL

l'ort0r¡s ó.597 dc (r"lllU202l

635512022

I Marumbí

PREFDI'I'TJII¿\ M TJNICIIA L DIì M¡\RtJI\,I III/PR
.rvtso Dri r,rcrT ÇÃo

PR!:GÃO EL0TltONtco N" 0l/2022 pilrnì
O ntunicí¡rio de Mrrumbi tornÈ públ¡co quc fnrrl ¡rcnliza¡; ¡ls l0:30 horns tlo
dia 07 dc Fcvcrciro rlc 2022 na Ruu \'l¡readorJorlo Frrzctti n" 800 clrr llfurulnbi,
Itarnnú, Brusil, tio scordo conr as disposiçòcs du t,ci n.o 8.(16ó/93 c suas altersçôcs.

tornl priblico que realizruá o Ilegrìo tilctrônico, paru: IIVIPLAN'|AÇi\O l,iStC¡
D.A FEIfìA DO PRODUTOR DO MUNI('íPIO. CONFORN4II CONVÈNIO
N" 62312021 REÁI,ÍZAT)O ENTRE A SECRETAI{IA DF: ESTADO DA
ACRIC(JtTURA ll DO AIlASTECltvf EN'rO
_ SEAI]. I] O N4TINICÍPIO DI] IVIAIIUì\,IB¡. ESli\DO I)O PAI{ANÁ D/{IA DA
AllEKl {-,flA DAS Plì,OI,OSTAS : 07/0212022

O lldilrl c seus rcspcct¡vos ancxos, poclerá scr rctirado no site ¡¡¡1q¡pþ!,

nr.golilxr lnl'oilnûçõcs rrliciorrris, rlúvidus o pcrlidos rlc csclìrccirncnto dc\,er¿lo

ser dirigklos À Con:issto cle l-icilaçikr lo endercço acium ¡ncnciolraclo - [èlcltrnc
(4334a I I 2 I 2), thx 43314 I l2l2
- "c-nnil" Iiçimcnç(l)m¡rrililhi,0rgarl.hr,

¡\rlhcnt¿r Frtncisco llcjtni
Prcft'i f o lt'l unic ipal

Mtrumbi, 25 dc Jnnciro dc 2022.

Di.írioOFIC, lAll¿u'¿ná
4" leia | 26flan12022 - Edição n0 11099 31

I Oaro Verde ilo Oeste

O EXTRATO DÊ SOLICITAçÄO DE LICENçA AMBIENTAL AO
INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT

O MUNIC|PIO DE OURO VERDE DO OESTE, |NSCT¡tO NO CNPJ SOb NO

80,880,107/0001-00, toma públ¡co que ¡rá requerer ao lAT, a LICENçA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS da Unidade de Transbordo de
Residuos Sölidos Urbanos néo per¡gosos, a ser construido no Lote Rural
no64-A Gleba 5-A SH SM, próxlmo a Rodovia PR-317 km 1, trecho Ouro
Verde do Oeste a Santa Helena, no Municipio de Ouro Verde do Oeste -
Paraná,

BIANCA DE MARTINI RIBEIRO
Secretária de Desenvolvlmento Econômlco,

Turismo o lvleio Amblenle
5987t2022

I Pørønøguri

6233t2022

I Pato Brøgado

6242t2022

5999/2022

I pt¿n

pRocÃo 0Lu't'RÔNtc'o N" 009/2022
'l'ipo; l\lcnor Itrrço

0 llJ fi't'O: Controtûç¡Io dÈ eDrpresn pîrs tr¿nsporle escol¿r - l,inha Kornbi, Fdital
disporlvcl no sitc: rvrvrv.picn,¡rr.gor,.trr, Entroga dtrs propostâst aparlir dc26/0l|ZOZ2
òs 08h00 no SITE rla Bolsa hrnsil clc licitaçðcs Rll'. Atrcrturtr rlns Propostas:
09/0212022 ås 09h.10 (hoL¡¡io dç llÌûsíliü) uo sitcjó citr¡do.

l)¡ôn/PR, 25 dc Jrnciro dc. 2022.

lVlarcos ¡\urélio lvlolonck
l'rcgociro lÝlunicipûl

621112022

I Noua Pratø do Iguøçtt

NOVA PIIAT,\ DO IGI-IAÇU
Ä\ftso D¡l t-lc:lT' ÇÃo

t,tt0GÃo ILETRÔNlco N,' 0lt9t2tJ2z
PR()CDSSO ArrM tNf S'mATrVO N" 0r t/2022

O Municlpio de Nova Frata do lguaçu - Estâdo do Pârmá, através dc scu l)rcfeito
Mu nicipal, tornn ptilrlico pnra conheoimanto dos iutercssãdos, que às I 4:00 horas do
dia08/0212022,redizrrri licitnçäo rn nro<hlidadc P¡lljcÀO Ul,ET llriNlC0, pclo
critério dc NIENOR PRF.çO GL,OBAt,POR I'IEM, para Contra(aç¡io dc c¡rrpresn(s)

¡:ura lirnrcciurento ¡rarccludo de cuul:ustivcis ¡rurr os vcículos rlu fiotl nrunici¡ral:
r'rlco dicscl S I 0. r)lco diescl conrum, gosolinâ conunr c Arlu 32, u scrcnr fornccidos
nrcdiurlc tb¡¡slueinrcnl.o dirl:tuncntc nrs bonrbus du(s) errrlncfiü(s) controtadî(s),
wwwcolrrpLasgovcrilânËntuis.ttov.br "l\cesso Idenlificudo"
I)ufâ todûs as rcfcrertcias dc tcrtrpo scrh obscn mlo o horhrio dË ïh'îsili¿ (Ðt').
Outlns iilforrnnções poderzìo ser obtidro no silc lv_ryt(Jü)|l).tS0l,*1ì[, ou auavés do
[)epartûrnento de L.icitaçdo do Município, Fooe (46) 3545-8000.

Novn Pratn do lguuçu - Itr,25 rlc jnnciro dc 2022.

Odair Pcz - Prcfcito i\'lrniciprl cn¡ lrxcrclcio
633412022

A Prefe¡tura do Mun¡cípio de Paranaguá, através de sua Pregoeira
Of¡cial designada pelo Decreto no 49412017, comunica aos interessados
quo a licitaçäo reforento ao Pregão Eletrônico no 00412022, objet¡vando
à Contrataçäo de Empresa Especlalizadâ para Confecçåo e
Forneclnento de Próteses Dsntár¡as, para atendimento a Secr€tar¡a
Municipâl d€ Saude, está SUSPENSA para ret¡ficaçåo do Edital de
L¡citação. lnformações p€los sogu¡ntes endereços:
ww,parana(ua.Þr,qov.br e \ew.l¡cilacoes-e.cotlì.bt ou pelo telefone no

(41) 3420-2829.
PARANAGUA. 25 DE JANEIRO DE 2022

ELIANE GONçALVES COSTA

N0 004/2022
DE

r\\/lSO DI,l l-lCI'I'AÇÃO
DDtTÄr, Drì coNcoRRÛNCtA N" 00r/¿022

O Nlunicipio de Ptrto llragado - PIì tornn pírblico quc fnrá rcnlizur, às 08:20
horas do dis 04 de nxrrço do ¡rno cle 2022. nû S¡lB dc l.rcitâç(ìcs-- Pnço
Ivlrrnicipnl r¡n 2885 ern l)[lo l]rng0do , Pilrßnri, t]rrlsil. CONCORRIìNClA,
sotr rcginre de cn4rrcitatlu por prcço glotrrl, ti¡ro rncrror ¡lrcço. r prcços fixos e

A l)rlstn 'l'úun¡ca conr o intcir<¡ leor do Li(lit¡rl e scus rcspcctivos nrodclos,
adenclos c ûnexos, poder¿1 sor exrurinndn no onrlereço acinra indicnchr, lo
hor¡irio comcrcial, ou solicit¿rdo ¡trrvés ¡lo c¡uail
lioitruno(?-..prtobrngntlo.pr.gor,.trr. lrrlblnnç15cs ntlicionnis, clúviclns c pcclidos
clcr cscluccinrtrnto clevcrrilo scr encanrinlrados À Oonissño de [,icitoçrlo ro
cnclcroço orr e-nrnil rcimn mcucio¡rndos -. l'clefirno 45-li282 I lì55.

Pnto l3ragndo - lll{, nos 24 <lios tlo rrôs clcr.in¡tc'iro dr: 2022.

Locnl rlo
o[)ioto

Ol.rleto
Qrrnrrddndc c

urridndc cle

nrrl¿ idl

Pr¡zo <ltr

cxccuç¡lo
ldirsì

St'de
Povirrcnlnçño ûsl¡iltica (lc

vin r¡hnna e¡n Cììt IC)
2.0.ì9.(i0 nr, t20

DEPRE

t,Iìo]!tAR Rot-tDEN
lRËFËlTO D() lrl(.INICIPIO
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DIÁRIO OFICI^L DA UNIAO-seção 3 tssN 1677-7069 Ne 19, quinta-fe¡ra, 27 de janeiro de 2022

Avrso DE LrcrrAçÃo
PREGÄO ETETRôNICO NE 212022

OBIETO: Cont¡atação de empresa para fornecimento de materlals de hlgiene, llmpeza e
utehs¡llos em atendlmonto às dlversas Secretar¡as do munlcfpio de t-eópolis, TNFORN¡AçÕES
COMPLEMENTARES: Poderão s€r obtldas na Dlvisão de Llcltações da prefoltu¡a Ny'untctpal
de Leópol¡r - PR. O Edital estará disponfvel no slte oficlal €ndereço eletrôn¡co
www.leopolls.pr.Bov.br a partlr do dla 27/0f/2022 as 09h00m, e na Dlvlsão do Ucttações
da Prefeitu.a lvlunlcipal - Tel: (043) 3627-1429.

L€ópolls/PR, 27 d6 janelro d6 2022.
ALESSANDRO RIBEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

Avtso DE UctTAçÃo
pREGÃo Et ETR0N¡co . pGE/sMGp.o361/2021

Repetição

Comunicamos aos lnteressados que está disponlbllizada a llcitação a segulr:
REPUBLTCAçÃO do PREGÃO ETETRôNtco - PGE/SMGP-0361/2021, objetor Aqutstção d6
Equlpamentos para Academlas Ar L¡vre, O Edltal poderá ser obtldg através do slt€
www.londr¡nã.pr.tov,br. Quaisqu.r informaçõês necessárias pélo5 telefones (43) 3372-4026
ou alnda pelo e.mâllt llc¡tã@londrlna,pr.gov.br

Londrlna, em 26 do janeiro de 2022.
FÁBto cAVAzorÏ E stLVA

5€cretárlo Munlcipal de Gestão Públlca

PREFEITURA IV]UNICIPAL DE MARMELEIRO

Avtso DE LtctrAçÃo
PREGÃO ETETRôNICO N9 8/2022 . PMM

pRocEsso ADrvrNrsTRATlvo Ne oo'/2022-uc
MODATIDADE: Roglstro de Preços.
TIPOI Malor Þercentual de desconto por ltem.
OBJETOT Contratação de empresa pðra fornecimento de combustfvel - óleo diesel S X,O e
Basolina quando em viagem à Cur¡tiba - PR, para atendêr ås necessldades dos
0epartamentos sollcitåntes, conforme especlflcações e quantldades constantes no Anexo I

- TERMo DE REFERÊNcrA,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A paÌttr das 08:30 horas do dta 26 de jane¡ro de 2022.
TÊRlvllNO DO RECEBIIvIENTO DAS PROPOSTAS: Atd às OgrOO horas do d¡a 14 de feveretro de
2022.
lNfClO DA SESSÃO OE D|SPUTA DE pREçosi às O9:OO horas do d¡ð 14 dê fevereiro de
2022.
Para todas as ref€rênclas de tempo será observado o horárlo de Brasllta (DF).
|OCAL; www,comprastovernamentais,gov,br "Acesso ldent¡flcado no llnk - llcltações',,
AaUlSlçÃO DO EDITAL| Site5 ww,compras8overnamentals,gov,br e
ww.ma.melelro,pr,tov.br.
INFORTVAçÕESr (46) 3s25-8107 ou (46) 352s.810s.

lvlarme¡elro, 25 de ldie¡o de 2022,
FRANCIEI.I DE OLIVEIRA MA¡NARDI

Pregoelrã

AVISO DE CHAMAMENTO PÚ8LICO NE rI2O22

PROCÊSso ADMtNtSÌRATtVO Ne 00912022-LtC
CRÉDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUTTURA
FAIVIILIAR E OO EMPREENDEDOR FAIVILIAR RURAL PARA AI.IMENTAçÃO ESCOLAR,
OEST¡NADO AO ATÊNDIMENTO AO PROGRAN¡A NACIONAL DE ATII\¡ENIAIÃO ESCOLAR;
PELO PERIODO DE 12(DOZE) tvlESES.

O Munlcfplo de Mðrmelelro, attävés da Comlssão permanente d6 L¡c¡tação,
dsslgnôda pelo Prefelto Munlclpal, através dã portarlô ne 6,597 de 01 de outubro de 2021,
com a devlda autorl¿ação expedlda pelo Pr.felto do Muntclplo de Ny'ðrm€le¡ro, torna
pública a real¡zação do CREDENCTATMENTO OE FORNECEDORES DE GÊNEROS ALil\¡ENTICIOS
DA AGRICULIURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAIVIILIAR RURAT PARA ALIMENTAçÃO
ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAIV]A NACIONAI. DE ALIN¡ENTAçÃO
ESCOLAR, PErO pERÍODO DE 12(OOZE) t\¡ESES,

O credenclamento dos lnteressados (propostð e documentos), deverá ser
efetuado no perfodo de 28 de janelro de 2022 a 21 de feverelro de 2022, até ðs 1l:OO
horar ou a qualquer t€mpo no Setor de Llcltações, Aven¡dã Maca¡i, n. 2SS - paço
lvlunlclpal, Centro - CEP: 85,515,000, A sessão de abertura ê veriflcação dos dgcumentos
dos pÍopohentos que apresentarem doçumentos e propostas até a data aclma estãbel€clda
ocorrerá no dia 21 de fêverolro de 2022 às 14:OO horas, na sala de reuniões da prefeltura
de lVarmelelro.

E5clareclmento adlclonåls relatlvos ão prosente edltal serão prestãdos pelo
S€tor de L¡c¡tações e Contratos do Munlcfpto, fone/fax (46) 3525.9107 ou 3525.8105,

,"t-"'",,?,ä*åå,;rerro de 2022.

Presldente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato de Compra ne OLS|2O22, Referente à Dlspensã nr OO2/2022, pto.osso
ne 009/2022. contrarantei MUNICfptO DE pALOTINA - CNpJ: 76.208.48710001.64.
CONTRATADO: LLS SERVTçOS DE SANEAIV]ENTO [Toa - CNPJ: 26,779.985/0001-99, Objeto
AeursrçÃo DE LEtroR DtGtrAL, MED|DoR DE pH, soLuçÃo PARA cALtBRAçÃo E REAGENTE
EI\¡ PO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚOE. VALORI O
VALOR GTOBAL DO PRESENTE CONÍRATO IMPORTA EN¡ RS 11S,OO (CENTO E QUINZE
REAIS). VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 03 (TRÊS) MESES A
PARTTR DO DtA 18/0r/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

ExtrEto dé Contrôto de Compra ne OLO/2022, Referento à Dlspensa ne OO2/2022, ÿo.etsonj 009/2022. Contratðnte: MUNtClplO DE pAt-oTtNA - cNpJ: 76.208.487lOOo1-64.
CONTRATAoOT PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EqUTPAMENTOS PARA IABORATORTOS
LTDA -.CNPj: 1s.188.525/0001-70. Objeto AQUtSIçÃO DE LETTOR DtG|TAL, MEOTDOR DE pH,

sOIUçÃO PARA CATISRAçÃO E REAGENIE EI\4 Pó PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETÁRiA MUNrctpAt- DE SAúDE. vALoR: o vALoR GLoBAL Do PRESENTE coNTRATo
IN4PORTA EM RS 1.444,00 (UM MIt E qUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
VIGÊNCIAI A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DÊ 03 {TRÊS) MESES A PARTIR DA
suA PuBr-rcAçÃo.

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato de Compra ne 00512022, Referente à Dispensa ne 001/2022, processo

ne 007/2022, contratante: tvtuNlcfPlo DE PALoTTNA - cNpJ: 76.208.487/0001.64,
CoNTRATADOT MARINGA HOSPITALAR DISTR DÊ MEDICA¡/ENTOS E CORRELATOS EIREI-I -

cNPJr 07.396.733/0001-36. Objeto AAUjS|çÃO DE MASCARA CtRURG|CA TRtptA PARA

SUPRIR AS NECESSIDADES OA SECRETÁRIA MUNICIPAI. DE 5AÚDE, VATORI O VALOR GI.OBAL

DO PRESENTE CONTRATO TMPORTA EM Rs 2,250,00 (DO|S MIL DUZÉNTOs E CTNQUENTA

REAIS), VIGÊNCIAI A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 03 (TRÊS) IVESES A
PARTIR DA SUA PUBI.ICAçÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVTSO DE ATTIRAçÄO

O Munlclplo de Ponta Grossa/PR lnforma a exlstêncla do 19 adendo ao pregão,
na forma eletrônica ne 4/2022, que se realiza.á no dia 10 de feverê¡ro de 2022, às
13h00mln, atrôvés da Bolsa de L¡cltãçðês É Lollões (www,bllcompras,com), pãrà prestação

de serviços comuns tercelr¡zados de llmpe¿a e ðuxlllar de cozlnha com forneclmento de
mâo de obr¿, Ma¡s lnformações serão fo.necldas das 12 horas às 18 hoÍàs na sede da
prefeitura ou pelo telefone {42) 3220.1000 (ramal1003 ) ou ainda através do link
http://servlcos.pontag¡ossa,pr.gov.br/portã¡transpaÌencia/

Em, 26 de Jãne¡ro de 2022
SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES

Secrêtár¡a lvlunlclpðl de Educação

FUNDAçÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

AVTSO DE UCTTAçÃO

A Fundação Munic¡pal de 5aúde de Pontô Grossa/ PR reãlizará no dia
09/02/2022 às 09h00m, atr¡vés da Bolsa de Licltações e Le¡lôes (www,bllcompras,com),
pre8ão, na formã eletrônlca 4/2022, pan Reglstro de Preços para ã MEDTCAMENTOS para

eventuals ðquis¡çôes .Valor Máxlmoi RS 4,157.679,50{quatro mllhões, cento e clnquenta e
setê mll, selscentos e setenta e novê reais e cinquenta centavos). lMais lnfo¡mações das 09
às 17 horas na sede da prefeitura, pe¡o fone (42) 3220-1015 (ramal 1240), alnda no link
httpi//servlcos,pontagrossa,pr,gov.br/portaltranspa¡encia/

RODRIGO DANIEL N4ANJABOSCO

Presldente da Fundaçåo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

TER|\,1O DE CREDENCTATVTENTO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS - CHAMAMENTO O4l2021
O presente termo decorre de processo de Credenciamento de pessoas ffslcas e jurldicas,
têndo como interesse a elaboraçåo de canceitos referentes a valores¡ para avaliação de
lmóvels para fins de locðção e para fins de desapropriação pelo municfpio.
óRGÃo cERENctADoR: tvluNrcfpto DÉ euATRo BARRAs - cNpJ: 76.10s.s69/0oo1-39.
CREDENCIADA: ReBlnaldo Silva Rodritues - CPF: 805,958.479-00.
VATOR:

Item 1 - lmóveis com metra8em entre 0,00 a 440 m'; Valor Unltário do pTAM R$
433,75.
Item 2 - lmóvels com mêtrðBem entre 441 ð 5.000 mr; Valor Unirár¡o do PTAM RS

433,75,

Item 3 - lmóvels qom metragem entre 5.001 a 20.000 mr; Valor Unltárlo do pTAM RS

433,75.
Item 4. lmóvêls com metragem ac¡ma de 20,000 m,; Valor Unltár¡o do PTAM RS

433,75,
DATA DE ASSINATURAT 14 de Janelro de 2022.
VlcÊNCIA: 12 (doze) meses,
TORENO BERNARDO TOLARDO Prefelto

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAçÄO DE SERVIçOs . CHAMAI\4ENTO O4l2021
O presentê termo decorre de processo de Credenclãmênto de pessoas ffslcas € juld¡cas,
tendo como lnt€resre ã elaboração de conceitos reforentes a valor€s, parå avallação de
lmóv€is para flns d€ locação e parã f¡ns ds desaproprlðção pelo municlplo.
óRGÃo GERENCTAooR: MuNtcfpto DE euATRo BARRAS - cNpJ: 76.105,569/000t-39.
CREDENCIADAT Dlogo Romeu lvlorch - CPFi 032,837.089-40,
VALOR:

Item 1 - lmóvels com metragem entro 0,00 a 440 mr; Va¡or Un¡tárlo do PTAM RS

433,75,
Item 2. lmóvels com met¡a8em ontre 441 a 5,000 mrj Valor Unttá.¡o do PTAM RS
433,75.
Itcm 3 - lmóvels com metratem entre 5.001 a 20.000 mr; Valor Unltário do PTAM RS

433,75.
Itom 4 - lmóve¡s com metrðgem åclmã de 20.000 m2; Valor Unitário do PTAM RS

433,75.
DATA DE ASSINATURA: 14 d€ laneiro de 2022,
VIGENCIA: 12 (doze) meses.
LORENO BERNARDO TOLARDO Prefs¡to

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAçÃO DE SERVIçO DE ENSINO , CHAMAMENIO
06/2020
O prêsonte termo d€corre de processo dê Credenc¡amento de ¡nstltqições de Ensino
Supe.lor (lES) pãra ofe¡ta de cu¡so de L¡cenc¡atura €m Pedagoglã, sob a modalldads
prês€nqlal ou somipresenclal (EADl, ao5 seryldo¡es públicos efetlvos e em exercfcio
(atendentes/educado¡as) da Secretar¡a lvlunlclpal de Educação de Quatro Barras.

óRGÃo GERENcTAooR: MUNtclpto DE euATRo BARRAs - cNpJ: 76.10s.569/0oot-39.
CREDENCIADA: Na¡lel de Ollveira . CPF: 716.580.769-15.
Curso: Pedatotla; Área: Clênclas Humanâs c Soclal; Rêglme Acadêmlco: Modular; Têmpo
mfnlmo dê lntegrallzâção: 06 Semestres; Tempo máx¡mo de lntegrall¿ãção: 09 Semestre;
lnvêstlmento: RS 289,00; Reajuste: Anuô¡.
DATA DE ASSINATURAT 14 de Jãheiro de 2022.
VIGÊNCIA: 12 {dozo} meses.
LORENO BERNARDO TOLARDO Prefe¡to

Esrù docurnefitù lodc ser vrrlflcido il( ardc¡Èço elctrón¡co
htrp://www, h.{ov.Drlruk nl¡( hi¡du.lt¡1, rrlo c0d¡ßo 053 o2o22ot)7@2B

ooùiltrrr{ilo ¿lrln¡do d¡StJhrìrrlc.o¡for¡c MP ír0 2.200 2 dù 24/S/2&1,
qoc !¡silrol î lntu¡¡ilronnn.ic Ch¡vès ¡übtkú 0r¡rtot¿. t(p{ÿilrt.

tcP
Fa.¡r
1iÞ


