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Denominação 
 

 

CNPJ/CPF nº 
 

 

Endereço 
 

 

e-mail 
 

 

Cidade 
 

 

Estado 
 

 

Telefone 
 

 

Fax 
 

 

 
Obtivemos, através de ( ) acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, ( ) por cópia obtida no 
endereço aposto no próprio instrumento convocatório, ( ) por leitura do instrumento afixado no mural 
de licitações, (  ) por terceiros, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 

Local: Novo Horizonte SP, _____ de ___________________ de 2021. 
 
 

___________________________ 
Assinatura 

 
(assinalar, facultativamente, a forma de obtenção do edital) 

 

Senhor Licitante, 
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e Vossa Senhoria, solicitamos preencher o recibo 
de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Licitações e Contratos, por meio do fax (17) 3543-9015 
ou do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br,  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação, sendo que o interessado deverá acompanhar eventuais 
alterações de edital, bem como respostas a pedidos de esclarecimentos, através divulgação, 
respectivamente, na imprensa oficial e no site www.novohorizonte.sp.gov.br.   
 
Maiores informações através do telefone (17) 3543-9015, com o responsável pelas licitações. 
 
 
 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR Nº. 002/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 125/2021 
EDITAL Nº 074/2021 
DISPENSA Nº 053/2021 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº. 11.947, DE 16/07/2009, 
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº. 06/2020 DE 08 DE MAIO DE 2020, E LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 
 

O Município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, com sede à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho, nº. 185 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.152.139/0001-99, representado neste 
ato pelo senhor Prefeito Municipal, DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI, no uso de suas 
prerrogativas legais, e considerando o disposto na Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 
006/2020, comunica aos interessados que está procedendo CHAMADA PÚBLICA para AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 

Os Grupos Formais/Informais e os Agricultores Individuais, deverão apresentar os envelopes 
contendo a documentação para habilitação e o Projeto de Venda ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 
2021, ÀS 09:00 HORAS, na Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, no mesmo endereço e forma constante deste edital, sendo que a abertura dos referidos 
envelopes ocorrerá NO MESMO DIA ÀS 09:30 HORAS. 
 

1. DO OBJETO: 
1.1. O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA é a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, Minimamente 
Processado, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o 
período de 06 (seis) meses, conforme quantidades e especificações dos gêneros alimentícios 
abaixo: 
 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE TODOS OS PRODUTOS - DEFINIÇÃO: “ As Hortaliças pré 
cortadas ou MINIMAMENTE PROCESSADAS são as que passam por operações como limpeza, 
lavagem com água potável, sanitização, enxague, descascamento, corte, embalagem e 
armazenamento”. 

Etapas do processo de produção de hortaliças minimamente processadas: 
 

RECEPÇÃO 
 

 
 

SELEÇÃO E TRATAMENTO FINAL 
 
 

PRÉ LAVAGEM 
 
 

CORTE 
 
 

SANITIZAÇÃO E ENXÁGUE 
 
 

CENTRIFUGAÇÃO 
 
 

PESAGEM – SELAGEM – ETIQUETAGEM 
 
 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA 
 
 

ARMAZENAMENTO SOB REFRIGERAÇÃO (5º a 8º C) 
 
 

DISTRIBUIÇÃO 
(CAIXAS HIGIENIZADAS / VEÍCULOS REFRIGERADOS) 

(EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 
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ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 ABACATE MÉDIO. 1° QUALIDADE 

ABACATE TAMANHO MÉDIO. QUALIDADE EXTRA. 
Cor e formação uniformes, em grau médio de amadurecimento, com polpa intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

02 ABACAXI PÉROLA. 
QUALIDADE EXTRA. 

Peso médio de 1,4 kg cada peça. 

ABACAXI EXTRA, TAMANHO UNIFORME, COM COROA.  
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
Tamanho uniforme com peso médio de 1,4kg cada unidade. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

03 ABÓBORA MADURA PARA DOCE. 
QUALIDADE EXTRA. 

ABÓBORA MADURA PARA DOCE  
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

04 ABOBRINHA TIPO MENINA E / OU PAULISTINHA. NOVA. QUALIDADE EXTRA.  

ABOBRINHA TIPO MENINA E/ OU PAULISTINHA. MINIMAMENTE PROCESSADA / 
QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

05 ALFACE LISA OU CRESPA. NOVA. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE 
PROCESSADA: PICADA / CORTADA. 

ALFACE LISA OU CRESPA. MINIMAMENTE PROCESSADA / QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes. Deve atender as seguintes condições: 
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Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme 
especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato 
do pedido.  
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte 
e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 KG. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 

Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação 
e/ou processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de 
armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

06 ALHO NOBRE/GRUPO BRANCO, TIPO ESPECIAL/ GRAUDO/ NOVO. QUALIDADE 
EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADO-DESCASCADO. 

ALHO DESCASCADO: produto refrigerado, deverá atender a Resolução ANVISA nº 23/2000 e 
Portaria 242/1992 do Ministério da Agricultura. Ser de Classificação EXTRA: ótima qualidade, sem 
defeito, fisiologicamente desenvolvido, firme e intacto; sem broto, defeitos e lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, perfurações e cortes); tamanho e coloração uniformes; devendo 
ser graúdo; sem material terroso ou sujidade, livre de substâncias tóxicas ou nocivas. 
Características: cor branca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem pontos de bolores, 
parasitas ou larvas. Deverá atender os padrões microbiológicos da RDC n° 12, de 02/01/01 da 
Anvisa, Instrução Normativa Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 9, de 12/11/02, e do 
CEAGESP, Decreto nº 6268 de 22/11/07-MA e Lei nº 9972 de 25/05/00 – ANVISA. Embalagem 
primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 01 kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

07 ALMEIRÃO. FOLHAS TENRAS NOVA. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE 
PROCESSADO: PICADO / CORTADO. 

ALMEIRÃO. MINIMAMENTE PROCESSADO. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme 
especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato 
do pedido.  
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte 
e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
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O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

08 BANANA NANICA MADURA. 
NOVA. QUALIDADE EXTRA. 

BANANA NANICA MADURA, TAMANHO MÉDIO ENTRE 14 A 16 CM EM PENCAS. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 
Tamanho uniforme com peso médio entre 120 a 150g por unidade; 
Cada caixa deve pesar em média 18 a 20 kg = contendo aproximadamente 130 bananas por caixa. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo no dia seguinte à entrega; 
O produto deverá ser entregue em caixas plásticas devidamente higienizadas. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

09 BATATA BENEFICIADA / LISA /  
NOVA / GRAÚDA   
QUALIDADE EXTRA 

BATATA BENEFICIADA, LISA, QUALIDADE EXTRA.  
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender 
as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, em média de 100 a 200g cada unidade, com a 
casca íntegra, lisa e limpa. 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 

O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas 
Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

10 BATATA DOCE NOVA  
QUALIDADE EXTRA 

BATATA DOCE, EXTRA.  
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender 
as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, limpo, de cor característica, compacta e firme. Não 
deve apresentar brotos e nem folhas. O produto deve apresentar grau de maturação adequado, 
que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo. O produto deve estar devidamente acondicionado em caixas plásticas limpas de no 
máximo 20 kg.  
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O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

11 BETERRABA NOVA. GRAUDA. FIRME. 

Beterraba Extra, Grauda, Vermelha. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender 
as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são; 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedade;  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, pesando em média de 150 a 200g cada unidade, 
sem folhas, de cor avermelhada forte e consistência firme; 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo; 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

 ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

12 
 

BRÓCOLIS MINIMAMENTE PROCESSADO. 
QUALIDADE EXTRA. 

BRÓCOLIS MINIMAMENTE PROCESSADO / QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser entregue minimamente processado, já limpo e cortado em pedaços. 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios. 
Tamanho uniforme. 
Transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

13 CEBOLA / BRANCA / 
NOVA / GRAUDA. 
QUALIDADE EXTRA 

CEBOLA EXTRA, BRANCA, IN NATURA 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido.  
Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedade; O produto deve apresentar tamanho uniforme, pesando em média de 100 a 200g cada 
unidade, com a casca íntegra, limpa, lisa e brilhante, sem réstia. 
Não deve apresentar brotos.  
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

14 CEBOLINHA VERDE. NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. LIMPA. MINIMAMENTE PROCESSADA: CORTADA / PICADA 

CEBOLINHA VERDE FRESCA EXTRA. SEM BULBO. LIMPA CORTADA OU PICADA / 
MINIMAMENTE PROCESSADA / QUALIDADE EXTRA. 
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Hortaliça pertencente à família das cebolas. Sem Bulbo.  
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas.  
Deve atender as seguintes condições: Qualidade: Tipo VERDE EXTRA; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedade. O produto deverá ser embalado em embalagem atóxica, que permita 
suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo.  
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso 
entre 500G  a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas 
Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

15 CENOURA GRAUDA. NOVA. FIRME. TENRA. QUALIDADE EXTRA.  

CENOURA EXTRA, GRAUDA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender 
as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, pesando em média de 100 a 200g cada unidade, 
com a parte externa íntegra, limpa, lisa e brilhante, de cor alaranjada – viva. 
Não deve apresentar brotos, nem folhas. 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

16 CHUCHU NOVO. FRESCO. QUALIDADE EXTRA.  

CHUCHU EXTRA. NOVO.  
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).  
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

17 COUVE FOLHA. FOLHAS TENRAS NOVA. QUALIDADE EXTRA.  
MINIMAMENTE PROCESSADA: PICADA. 

COUVE MINIMAMENTE PROCESSADA QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
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Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme 
especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato 
do pedido.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte 
e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 KG. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

18 300 KG 
COUVE-FLOR, 1° QUALIDADE MINIMAMENTE PROCESSADA. 

COUVE-FLOR , 1° QUALIDADE. 
Fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho e coloração 
uniforme, isenta de sujidades, parasitas ou larvas. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

19 GOIABA FRESCA. 
NOVA. TIPO VERMELHA. 
QUALIDADE EXTRA. 

Goiaba Fresca, tamanho médio entre 80 a 100g cada. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: Tipo Vermelha. 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
O produto deve apresentar quantidade média igual em cada caixa. O produto deve estar firme, 
tenro e suculento. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

20 HORTELÃ FRESCA. NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. ACONDICIONADA LIMPA. MINIMAMENTE PROCESSADA. 

HORTELÃ FRESCA. EXTRA. LIMPA. MINIMAMENTE PROCESSADA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedade.  
O produto deverá ser embalado em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo. Embalagem de 500g a 5 Kg. 
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Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas 
de Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a 
NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação 
e/ou processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de 
armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

21 LARANJA LIMA FRESCA.  
NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. 
TAMANHO UNIFORME. 

LARANJA LIMA FRESCA. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
Tamanho uniforme com média de 130 unidades em cada caixa. O produto deve estar firme, tenro 
e suculento. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 

O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas 
Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

22 LARANJA PERA RIO FRESCA. 
NOVA. SUCULENTA. 
QUALIDADE EXTRA. PRODUTO DESCASCADO. TAMANHO UNIFORME. 
MINIMAMENTE PROCESSADA. 

LARANJA PÊRA FRESCA DESCASCADA TAMANHO MÉDIO ENTRE 180 A 200G CADA. 
MINIMAMENTE PROCESSADA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. DESCASCADO. 
PRODUTO PRONTO PARA O CONSUMO. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
Tamanho uniforme com peso médio de 180 a 200 g por unidade. 
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto deve estar embalado adequadamente, em embalagem atóxica, que permita suportar 
manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
Embalagem de 1 a 5 Kg 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
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Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação 
e/ou processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de 
armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

23 LIMÃO TAHITI FRESCO. 
QUALIDADE EXTRA. 

LIMÃO TAHITI FRESCO, TAMANHO MÉDIO ENTRE 40 A 50G CADA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto deve estar embalado adequadamente, em embalagem atóxica, que permita suportar 
manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

24 MAMÃO FORMOSA.  
QUALIDADE EXTRA. 
TAMANHO UNIFORME 

MAMÃO FORMOSA. QUALIDADE EXTRA.TAMANHO UNIFORME. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Formosa, Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 

O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas 
Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

25 MANDIOCA DESCASCADA NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADA: EM CUBOS / RALADA. 

MANDIOCA DESCASCADA NOVA MINIMAMENTE PROCESSADA. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido.  
Deve atender as seguintes condições:  
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno 
e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, em CUBOS ou RALADO conforme 
especificações: 
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no 
ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 
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O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação 
e/ou processamento e data de validade. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

26 MANDIOQUINHA DESCASCADA NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADA: EM CUBOS / RALADA. 

MANDIOQUINHA DESCASCADA NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADA: EM CUBOS / RALADA. 
Deve atender as seguintes condições:  
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno 
e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, em CUBOS ou RALADO conforme 
especificações: 
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no 
ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas 
para Raízes, Tubérculos e Rizomas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

27 MANGA HADEN. QUALIDADE EXTRA. 
 

MANGA HADEN. O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, 
atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

28 MARACUJÁ FRESCO. 
QUALIDADE EXTRA. 

MARACUJÁ FRESCO. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Maracujá Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
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ITEM 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

29 MEL DE ABELHA 100 % PURO. 
QUALIDADE EXTRA. 

MEL DE ABELHA PURO. EXTRA. 
Produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ ou de plantas. 
Qualidade: ÓTIMA QUALIDADE. 
O mel não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado 
de corretivos de acidez. Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não poderá apresentar 
caramelização nem espuma superficial. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, 
espessantes, conservadores e de edulcorantes de qualquer natureza, naturais ou sintéticos. 
Aspecto: líquido denso, viscoso, translúcido ou parcialmente cristalizado; 
Cor: levemente amarelada e castanho escura; 
Cheiro: próprio; 
Sabor: próprio; 
Embalagem adequada tipo sache de 10 g, que permita suportar manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA55 (Normas Técnicas 
para Mel – Decreto 12.486 de 20/10/78).  
Deverá apresentar Selo do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou similar, 
conforme a legislação vigente. 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

 
ITEM 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

30 MELANCIA VERMELHA.  
FRESCA.  

MELANCIA VERMELHA FRESCA O produto deverá ser procedente de espécime vegetal 
genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 
Grau de maturação adequado, suculenta, que permita suportar manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para consumo; 

O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas 
Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

31 MILHO VERDE NA ESPIGA LIMPA.  
SEM PALHA. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADO. 

MILHO VERDE. NOVO. FRESCO. EXTRA. TAMANHO DA ESPIGA: 200 A 250 G. 
MINIMAMENTE PROCESSADO. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, ponto de colheita adequado, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedade. O produto deve apresentar-se de tamanho uniforme, fresco, tenro e firme.  
Características: grau de maturação adequada, grãos dentados amarelos, espigas grandes e 
cilíndricas, sabugo branco e boa granação. 
O produto deve estar limpo e devidamente acondicionado em embalagens atóxicas entre 1 a 5 
Kg. A embalagem do produto deve ser adequada às condições previstas de transporte e 
armazenamento e que confira ao produto a proteção necessária.  
Condições gerais: o produto deve ser processado, acondicionado, armazenado, conservado e 
transportado conforme as Boas Práticas de Fabricação, atendendo à legislação específica. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas 
de Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 12 (Normas Técnicas 
para Hortaliças – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

32 OVO DE GALINHA FRESCO. NOVO. 
QUALIDADE EXTRA. 

Ovo de Galinha Novo. Fresco. Extra. 
O produto deverá ser de ÓTIMA QUALIDADE, sem defeitos na casca, sem trincas e manchas. O 
produto deverá estar limpo, fresco, grau de evolução completo do tamanho, de tamanho 
uniforme, com peso médio entre 50g a 60g cada unidade; 
Apresentação e conservação adequada, que permita suportar manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para consumo; 
Ser colhido cuidadosamente e não estar golpeado ou danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete sua aparência; a casca deve estar intacta e firme;  
Não deverá conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca; 
Deverá estar isento de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 
Deverá estar livre de resíduos e de material tóxico; 
Deverá estar isento de parasitos e larvas.  
As caixas de transporte devem estar com padrão uniforme de peso/quantidade, limpas e em bom 
estado de conservação, devidamente identificadas com as especificações do produto. 
O produto deverá estar acondicionado em cartelas adequadas com 30 unidades cada ou 
2,5 dúzias cada cartela ou embalagens de 1 dúzia cada (12 unidades). 
O produto deve apresentar rotulagem obrigatória conforme a Legislação Vigente. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a legislação vigente, selo de 
identificação no Ministério da Agricultura e S.I.F.  
Deverá apresentar Selo do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou similar, 
conforme a legislação vigente. 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

33 PALMITO – PUPUNHA. NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADA: EM CUBOS / RODELAS. 

PALMITO - PUPUNHA. NOVO. MINIMAMENTE PROCESSADA QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no 
ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso 
entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com as Resoluções, Portarias e 
Instruções Normativas no que se refere a Legislação dos Padrões de Qualidade (Ministério da 
Saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura). 
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O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

34 PEPINO SALADA NOVO. 
 

PEPINO SALADA. NOVO. FRESCO. EXTRA. O produto deverá ser procedente de espécime 
vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

35 PIMENTÃO AMARELO 
NOVO. FRESCO.  
QUALIDADE EXTRA. 

PIMENTÃO AMARELO NOVO, FRESCO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: Qualidade: Tipo Extra; Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo; O produto deve apresentar pedúnculo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

36 PIMENTÃO VERDE. 
NOVO. FRESCO. QUALIDADE EXTRA. 
IN NATURA. 

PIMENTÃO VERDE. NOVO. FRESCO. EXTRA. IN NATURA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas:  
Qualidade: Tipo Extra; fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie 
e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo; O produto deve apresentar pedúnculo. 
O produto deverá ser entregue embalado adequadamente, sacos plásticos atóxicos, na 
quantidade estipulada pelo Centro Municipal de Alimentação Escolar, conforme distribuição ponto 
a ponto. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

37 PIMENTÃO VERMELHO. 
NOVO. FRESCO.  
QUALIDADE EXTRA. 

PIMENTÃO VERMELHO, NOVO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: Qualidade: Tipo Extra; fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo; O produto deve apresentar pedúnculo. 
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O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

38 REPOLHO VERDE OU BRANCO.  
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADO (PICADO) 

REPOLHO VERDE OU BRANCO. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADO: 
PICADO. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 1 a 2 kg cada unidade. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
As folhas devem estar intactas e firmes, verdes, viçosas. 
O produto deve estar tenro, a parte externa deve estar brilhante e lisa, sem defeitos, cabeça 
fechada, íntegra, e sem rachaduras.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

QUANTIDADE / CALENDÁRIO DE ENTREGA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

39 SALSA / SALSINHA. NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. LIMPA. MINIMAMENTE PROCESSADA: CORTADA / PICADA 

SALSA / SALSINHA FRESCA EXTRA. LIMPA CORTADA / PICADA. MINIMAMENTE 
PROCESSADA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas.  
Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo EXTRA; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedade.  
O produto deverá ser embalado em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas 
para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de 
Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).  
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

40  
TANGERINA PONKAN MADURA. 1° QUALIDADE 

TANGERINA POKAN MADURA. 
Fruto no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie; uniforme; sem 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
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41 TOMATE VERMELHO. FIRME. 

SELECIONADO. GRAUDO. NOVO 
QUALIDADE EXTRA. 

TOMATE VERMELHO. FIRME, SELECIONADO, GRAUDO, NOVO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; Tamanho grande: ÓTIMA QUALIDADE 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 80 a 120g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo; 
O produto deve estar tenro, a parte externa deve estar brilhante e lisa, sem defeitos, íntegra, e 
sem rachaduras;  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas 
para Legumes – Decreto 12.486 de 20/10/78). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

42 VAGEM MINIMAMENTE PROCESSADA. 

VAGEM MINIMAMENTE PROCESSADA  
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes 
condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme 
especificações prévias do pedido. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas 
para Frutas – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE TODOS OS PRODUTOS 
 

Os produtos deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínas e sãs, atendendo as 
seguintes condições mínimas: 
 

 QUALIDADE EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE. 

 O produto deve ser novo e fresco. 

 O produto deve apresentar grau de maturação adequado característico de cada espécie. 

 O produto deve apresentar tamanho e cor uniforme. 

 O produto deve apresentar sabor e aroma característicos de cada espécie. 

 As folhas devem estar sempre limpas, verdes, de coloração uniforme, firmes e bem 
desenvolvidas. 

 As frutas devem estar com grau de maturação conforme especificações do Centro de 
Alimentação Escolar no ato do pedido. 

 As raízes e tubérculos devem estar limpas, sem terra. 

 O produto deve apresentar grau de maturação adequado que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 

 O produto deve ser colhido cuidadosamente e não estar golpeados ou danificados por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência, a polpa deve estar 
intacta e firme. 

 O produto deve estar tenro, a parte externa sempre íntegra, limpa e brilhante, conforme cada 
espécie, sem defeitos, manchas e rachaduras. 

 O produto não deverá conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes a superfície da casca. 

 O produto deverá estar isento de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. 

 O produto deverá estar isento de parasitos e larvas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
 O produto deverá estar isento de resíduos, materiais tóxicos e fertilizantes. 

 O produto deverá ser minimamente processado conforme especificações características de 
cada espécie. 

 O produto deverá ser embalado conforme especificações características de cada espécie. 

 O produto deverá ser entregue em temperaturas adequadas que preservem a qualidade dos 
mesmos. 

 As caixas de transporte e outros materiais devem estar limpos e em bom estado de 
conservação, devidamente identificada com as especificações do produto, conforme cada 
item. 

 Os produtos que não corresponderem às especificações ou considerados irregulares serão 
devolvidos, e a empresa contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para 
efetuar a substituição. 

 Todas as etapas que envolvem o processamento dos produtos devem obedecer a 
Legislação Vigente para Hortaliças Minimamente Processadas. 

 Todos os gêneros alimentícios devem estar acondicionados conforme a determinação para 
cada item. As embalagens devem atender as recomendações da legislação em vigor e 
devem apresentar segurança, proteção, conservação e integridade dos produtos, ter boa 
apresentação e facilidade para fiscalização de qualidade, identificação, tamanho, forma, 
capacidade e peso dos produtos; ser resistente e compatível aos produtos acondicionados. 

 Todos os gêneros alimentícios devem estar com suas especificações, condições de 
fabricação e qualidade conforme o Decreto nº. 12.486, de 20 de outubro de 1978 que " 
Aprova Normas Técnicas Especiais Relativas a Alimentos e Bebidas" conforme as NTAs 
correspondentes a cada gênero alimentício. 

 Os produtos deverão ser processados conforme a Legislação Vigente sobre as Boas 
Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

 Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou 
processamento, data de validade, peso, informação nutricional e temperatura de 
armazenamento. 

 Todos os gêneros alimentícios deverão estar de acordo com a Legislação de Alimentos 
estabelecida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde), e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 Todos os produtos devem estar com suas características em conformidade com as normas 
de classificação do Programa Brasileiro para Modernização da Horticultura. 

 Todo o processo de aquisição e fornecimento dos produtos provenientes da 
Agricultura Familiar devem estar em conformidade com a Resolução FNDE/CD no. 06 
de 08 de maio de 2020. 

 Os produtos deverão ser entregues de 2ª feira à 6ª feira, no horário das 7:00 horas às 
10:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, ou conforme cronograma determinado 
pelo Centro de Alimentação Escolar. 

 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA  
 

Os produtos deverão ser entregues no Centro Municipal de Alimentação Escolar, na Rua 
Bernadinho Guerra, 96, Vila Patty, Novo Horizonte- SP . 
 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

1 200 kg 
(duzentos 

quilos) 

ABACATE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 35 KG 200 KG 

                                     
ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

2 500 kg 
(quinhentos 

quilos) 

ABACAXI 
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1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

83 KG 83 KG 83 KG 83 KG 83 KG 85 KG 500 KG 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

3 200 kg 
(duzentos 

quilos) 

ABOBORA MADURA PARA DOCE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 35 KG 200 KG 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

4 200 kg 
(duzentos 

quilos) 

ABOBRINHA TIPO MENINA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 33 KG 35 KG 200 KG 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

5 1.000 kg (mil 
quilos) 

ALFACE LISA OU CRESPA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 
 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

6 1.000 kg (mil 
quilos) 

ALHO DESCASCADO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

7 400 kg 
(quatrocentos 

quilos) 

ALMEIRÃO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

66 Kg 66 Kg 66 Kg 66 Kg 66 Kg 70 kg 400 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

8 8.000 kg (oito 
mil quilos) 

BANANA NANICA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

1.333 KG 1.333 KG 1.333 KG 1.333 KG 1.333 KG 1.335 KG 8.000 KG 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

9 3.000 (três mil 
quilos) 

BATATA LISA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

500 KG 500 KG 500 KG 500 KG 500 KG 500 KG 3.000 KG 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

10 100 (cem quilos) BATATA DOCE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 
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11 400 

(quatrocentos 
quilos) 

BETERRABA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 70 kg 400 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

12 300 (trezentos 
quilos) 

BRÓCOLIS  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 300 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

13 3.000 (três mil 
quilos) 

CEBOLA EXTRA, BRANCA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 3.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

14 100 kg (cem 
quilos) 

CEBOLINHA VERDE  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

15 2.500 kg CENOURA  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

16 200 kg CHUCHU  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 35 kg 200 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

17 700 (setecentos 
quilos) 

COUVE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

116 kg 116 kg 116 kg 116 kg 116 kg 120 kg 700 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

18 300 (trezentos 
quilos) 

COUVE- FLOR 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 300 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

19 500 kg 
(quinhentos 

quilos) 

GOIABA  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

83 kg 83 kg 83 kg 83 kg 83 kg 85 kg 500 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 
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20 50 kg (cinquenta 

quilos) 
Hortelã 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 10 kg 50 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

21 100 kg (cem 
quilos) 

LARANJA LIMA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

22 5000 kg (cinco 
mil quilos) 

LARANJA PÊRA DESCASCADA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

833 kg 833 kg 833 kg 833 kg 833 kg 835 kg 5.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

23 200 kg LIMÃO TAHITI  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 35 kg 200 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

24 1.000 (mil 
quilos) 

MAMÃO FORMOSA  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

25 2.000 (dois mil 
quilos) 

MANDIOCA DESCASCADA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

333 kg 333 kg 333 kg 333 kg 333 kg 335 kg 2.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

26 100 kg (cem 
quilos) 

MANDIOQUINHA DESCASCADA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

27 300 kg ( 
trezentos 

quilos) 

MANGA HADEN 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 300 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

28 100 kg (cem 
quilos)  

MARACUJÁ FRESCO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 
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29 100 kg (cem 

quilos)  
MEL DE ABELHA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

30 2000 kg (dois 
mil quilos) 

MELÂNCIA VERMELHA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

333 Kg 333 Kg 333 Kg 333 Kg 333 Kg 335 kg 2.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

31 400 
(quatrocentos 

quilos) 

MILHO VERDE  

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 70 kg 400 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

32  3.000 (três mil 
dúzias) 

OVO DE GALINHA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

 500 dúzias   500 dúzias   500 dúzias   500 dúzias   500 dúzias   500 dúzias  3.000 dúzias 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

33 30 kg PALMITO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 30 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

34 1.000 kg (mil 
quilos) 

PEPINO SALADA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

35 100 kg (cem 
quilos) 

PIMENTÃO AMARELO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

36 300 kg 
(trezentos 

quilos) 

PIMENTÃO VERDE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 300 kg 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

37 100 kg (cem 
quilos) 

PIMENTÃO VERMELHO 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 
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ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

38 1.000 kg (mil 
quilos) 

REPOLHO VERDE 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 

 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

39 150 kg (cento e 
cinquenta 
quilos) 

SALSA/SALSINHA FRESCA 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 150 kg 

 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

40 1.000 kg (mil 
quilos) 

TANGERINA POKAN 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 166 kg 170 kg 1.000 kg 

 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

41 3.000 kg (três 
mil quilos) 

TOMATE VERMELHO. FIRME 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 3.000 kg 

 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

42 100 kg (cem 
quilos) 

VAGEM 

 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês TOTAL 

16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 20 kg 100 kg 

 

 
EVELINE ANDREIA SIGOLI VEROLEZ 

NUTRICIONISTA 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
Ficha nº 2021/0566 
Unidade 021104 Secretaria Municipal de Educação 
Funcional 12.306.0034.2034.0000 Manutenção da Alimentação Escolar 
Cat. Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.  
 
3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
3.1. Para participação da presente Chamada Pública, o agricultor formal ou informal, deverá 
apresentar os documentos de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, identificados, 
respectivamente, como de nº 01 e nº 02, para o que se sugere a seguinte identificação: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
PROPONENTE -  (NOME COMPLETO)  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE - (NOME COMPLETO) 
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4 – DA HABILITAÇÃO (Envelope nº. 01): 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. 34 da Resolução FNDE/CD nº 6, de 8 de maio de 2020.  

4.1. Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
 
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob 
pena de inabilitação: 

I - A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - O extrato da DAP Jurídica para Associações e Cooperativas, emitido nos últimos 60 dias 
(Resolução 06/2020 Art.36 §3º). 

III - Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa licitante. 

IV -  Lista dos Associados; 

V- Prova de Regularidade (Certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF e Certidão da Dívida 
Ativa – Procuradoria da Fazenda), ou Certidão Conjunta;  

 

VI - Prova de Regularidade (Certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);  

 

VII - Cópia do Estatuto da Cooperativa ou Associação; 
 
VIII- Ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial do Estado, no caso 
de COOPERATIVAS, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 
ASSOCIAÇÕES; 
 
IX - A Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de PRODUÇÃO 
PRÓPRIA, ou seja, da Agricultura Familiar, relacionada no projeto de venda;  

X – Declaração de Responsabilidade pelo controle ao atendimento do limite individual de venda aos 
Grupos Formais e seus Cooperados. 

 
4.2. Envelope nº. 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL / PRODUTOR INDIVIDUAL 
 
4.2.1. O Grupo Informal/individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 
relacionados, como condição de habilitação: 
 
I - A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias 
(Resolução 06/2020 Art.36 §2º); 

III - A Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de PRODUÇÃO 
PRÓPRIA, ou seja, da Agricultura Familiar, relacionada no projeto de venda; 

IV – Declaração de Responsabilidade pelo controle ao atendimento do limite individual de venda 
aos Fornecedores Informais. 

4.3. Por se tratar de Chamada Pública, os documentos de natureza declaratória exigidos dos 
Grupos formais/informais/individuais, poderão ser objeto de saneamento pela Comissão 
Permanente de Licitações. 
 
4.4. Na AUSENCIA ou DESCONFORMIDADE de qualquer um dos documentos constantes dos 
itens 4.1, 4.2, de acordo com o Art. 36 § 4º da Resolução 06/2020, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para regularização da documentação, mediante análise da Comissão Julgadora, 
devendo ser agendada a nova data, local e horário para apresentação da documentação em 
Desconformidade e para a abertura do Envelope nº 2 – Das Propostas. 
 
5. DO PROJETO DE VENDA (Envelope nº. 02) 
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5.1. O envelope nº. 02 deverá conter o Projeto de Venda, cujo modelo constitui o Anexo I deste 

Edital. 
 
5.2. Os preços a serem pagos pelo Município de Novo Horizonte não poderão ser superiores àqueles 
constantes do Anexo II deste Edital. 
 
5.3. O (s) projeto (s) de venda a ser (em) contratado (s) será (ão) selecionado (s) conforme critérios 
estabelecidos pelo art. 35 da Resolução n° 06 de 08 de maio de 2020. 

5.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, 
o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor 
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de 
Grupo Formal; 

5.5. Os participantes poderão ser convocados a prestarem esclarecimentos ou informações 
complementares, verbais ou por escrito, a respeito de documentos ou propostas apresentadas, sem 
que isso implique em modificações de condições originalmente propostas, sendo esse item de 
autonomia da Comissão Julgadora. 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS: 
 
6.1. A Diretoria Municipal de Educação, através do Setor de Merenda Escolar poderá, a qualquer 
tempo, em vista dos resultados de inspeção visual, controlar periodicamente a qualidade dos 
produtos, com o objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo 
Decreto 12.486 de 20 de outubro de 1978.  
 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 
 
7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues parceladamente conforme pedidos, 
descarregados no Centro de Alimentação Escolar, à Rua Bernardino Guerra, nº 96, Centro, nesta 
cidade de Novo Horizonte – SP, de 2ª feira à 6ª feira, no horário das 7:00 horas às 10:00 horas e 
das 13:00 horas às 16:00 horas, conforme Cronograma de Entrega constante do edital, no qual se 
atestará o seu recebimento. 
 
7.2. O transporte deverá ser realizado em veículos dentro dos padrões de higiene estabelecidos pela 
Vigilância Sanitária. 
 
7.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga 
e descarga, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
8.1. O objeto da presente Chamada Pública será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para 
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital. 
 
8.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
8.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 
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9. DOS PAGAMENTOS: 
 
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento efetivo 
dos produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta 
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Nutricionista da 
Prefeitura Municipal. 
 
9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
9.3. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-
die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 
 
10. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da lei federal nº. 8.666/93, a Contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
 
10.1.1. Pela recusa injustificada de retirar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo 
estabelecido ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento). 
 
10.1.2. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 
 
10.1.2.1. Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor 
total da Autorização de Fornecimento; 
 
10.1.2.2. A partir do 5º (quinto) dia de atraso injustificado, entende-se como inexecução total da 
obrigação; 
 
10.1.3. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
Autorização de Fornecimento; 
 
10.1.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à 
Contratada, após a sua imposição; 
 
10.1.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Divisão de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal, no horário das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, ou através do site 
www.novohorizonte.sp.gov.br., bem como nos demais endereços citados neste instrumento. 
 
11.2. Para definição dos preços de referência deverá observar o §4º do Art. 31 da Resolução nº 
06/2020 FNDE, consoante pesquisa de preços no âmbito local; 
 
11.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos 
cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), Decreto 5.996 de 
20 de dezembro de 2006 (PGPAF), site: http://www.mda.gov.br;  
 
11.4. Conforme disposto no Art. 35 da Resolução nº 006/2020 FNDE, a seleção dos projetos de 
venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 
projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas 
Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.  
 
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP. 

§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior quantidade, 
em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica.  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.mda.gov.br/
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§ 3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para 

seleção:  

I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos; 

II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de 
Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;  

III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o 
do estado e do país;  

IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.  

§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

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

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais 
de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a 
composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados 
das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na (s) DAP (s); 

 b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I do artigo 35 da Resolução 
FNDE 006/2020, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da 
reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados.  

II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

 III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e 
estes, sobre Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme 
Portarias do MAPA que regulamentam a DAP); 

 a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º inciso III do artigo 
35 da Resolução FNDE 006/2020, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem 
de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ 
cooperados, conforme DAP Jurídica;  

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre 
as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 
organizações finalistas. 

§ 5º Caso a E.Ex não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos 
de fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de 
acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º do Art. 35 
Resolução Federal nº 6, de 08 de maio de 2020. 
 
11.5. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 
 
11.6. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 
alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP 
Familiar/ano/entidade executora, e deve obedecer às seguintes regras:  
 
I – para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais 
firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), por DAP 
Familiar/ano/EEx;  
  
II – 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 R$ 20.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de agricultores 
familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).  
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a) Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx a responsabilidade 
pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização com os 
grupos formais.  
 
b) Cabe às EEx a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos 
casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas também 
compete o controle do limite total de venda das cooperativas e associações, nos casos de 
comercialização com grupos formais. 
 
11.7. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo V deste 
Edital. 
 
11.7.1 O (s) selecionado (s) será (ão) convocado (s), para no prazo de até 05 (cinco) dias, assinar o 
(s) contrato (s). 

11.7.2 Caso o (s) Convocado (s) não cumpra (m) o prazo estipulado, o selecionado deverá ser 
desclassificado, e o segundo selecionado deverá ser convocado. 

11.8. O projeto de venda que apresentar produtos orgânicos, com devida certificação segundo 
Lei n° 10.831/2003, poderão ser acrescidos 30% ao valor de referência, de acordo com o § 5º do 
Art. 31 da Resolução/CD/FNDE nº 06/2020 
 
12. DOS ANEXOS: 

 Anexo I – Modelo de Projeto de Venda; 

 Anexo II – Parâmetro de Preços; 

 Anexo III – Modelo de Termo de Recebimento; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 

 Anexo V – Minuta de Contrato. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
13.1 – Os atos relativos às decisões, relativas aos documentos de habilitação e das propostas serão 
publicados na Imprensa Oficial do Município e no site www.novohorizonte.sp.gov.br.  
 
 
13.2 – Eventual recurso poderá ser interposto no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data 
de lavratura da ata de julgamento ou, em caso de ausência de representante do interessado, da data 
da publicação do ato no Diário Oficial do Município.  
 
13.3. Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo algum 
para o processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de proponentes. 
 
13.4. Os esclarecimentos relativos a esta Chamada Pública serão prestados nos dias de expediente, 
das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 - Centro, 
ou através do telefone (17) 3543-9015. 
 
13.5 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para impugnar o presente edital se 
constatada irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.  
 
13.5.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração o interessado 
que não o fizer no prazo estipulado acima.  

13.5.2 Não será reconhecida impugnação sem nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, telefone, 
data, assinatura do impugnante e sendo pessoa jurídica, deverá estar acompanhada de documento 
que comprove a representatividade de quem assina a impugnação.  

13.5.3 No caso de impugnação encaminhada por e-mail, cabe ao interessado certificar-se do 
recebimento, não cabendo a Comissão de Licitação nenhuma responsabilidade por falha na 
transmissão via internet. 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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13.6. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte não se responsabilizará por documentação ou 

proposta que, enviadas via postal, não chegarem até a data e horário aprazados. 
 
13.7. Os casos omissos serão regulados pelas leis federais nº. 8.666/93 e 11.947/2009 e pela 
Resolução nº. 06/2020, CD/FNDE/MEC submetendo-os se necessário, à autoridade superior. 
 
13.8. A critério da Prefeitura, a presente Chamada Pública poderá ser: 
 
        13.8.1. adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 
 
        13.8.2. revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta; 
 
        13.8.3. anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; 
 

 
Novo Horizonte- SP, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DR FABIANO DE MELLO BELENTANI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo I – Modelo de Projeto de Venda 

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

  

Projeto para atendimento da chamada pública nº----------- 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

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

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

  

B – Grupo Informal 

1. Nome da Entidade Articuladora  2.Cadastro no SIBRATER 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

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

  

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 

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

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

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

  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
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De acordo com o Art. 39 da Resolução FNDE 006/2020, O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá 
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/entidade executora. 

  

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

1 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

2 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

3 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

4 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

5 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

6 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

7 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

8 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

9 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

10 

Nome            

Nº DAP           

        Total agricultor   

Total do projeto   
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V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

            

            

            

            

            

        Total do projeto:   

  

  

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

  

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

  

A - Grupo Formal 

Local e Data:    Assinatura do Representante do Grupo Formal 

B - Grupo Informal 

Local e Data:  Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO II – PARÂMETRO DE PREÇOS 

 

PREVISÃO DE ORÇAMENTO (ENTREGA PARCELADA PARA O PERIODO DE 6 MESES) 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

 ABACATE TAMANHO MÉDIO. QUALIDADE EXTRA.(IN NATURA) 
Cor e formação uniformes, em grau médio de amadurecimento, com polpa intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78).ABACATE DE TAMANHO MÉDIO 1° QUALIDADE 

KG 200 R$ 7,43 R$ 1.486,00 

2 

ABACAXI EXTRA, TAMANHO UNIFORME, COM COROA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
Tamanho uniforme com peso médio de 1,4kg cada unidade. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78).  

KG 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00 

3 

 ABÓBORA MADURA PARA DOCE (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, em CUBOS ou RALADO conforme especificações: 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 200 R$ 3,19 R$ 638,00 

4 

ABOBRINHA TIPO MENINA E/ OU PAULISTINHA. IN NATURA 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 200 R$ 3,67 R$ 734,00 

5 

ALFACE LISA OU CRESPA. MINIMAMENTE PROCESSADA / QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes. Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  

KG 1.000 R$ 11,10 R$ 11.100,00 
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O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas de temperatura para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 

6 

ALHO DESCASCADO: produto refrigerado, deverá atender a Resolução ANVISA nº 23/2000 e Portaria 242/1992 do Ministério da 
Agricultura. Ser de Classificação EXTRA: ótima qualidade, sem defeito, fisiologicamente desenvolvido, firme e intacto; sem broto, 
defeitos e lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações e cortes); tamanho e coloração uniformes; devendo ser 
graúdo; sem material terroso ou sujidade, livre de substâncias tóxicas ou nocivas. Características: cor branca, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; sem pontos de bolores, parasitas ou larvas. Deverá atender os padrões microbiológicos da RDC n° 12, de 02/01/01 
da Anvisa, Instrução Normativa Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 9, de 12/11/02, e do CEAGESP, Decreto nº 6268 de 22/11/07-MA 
e Lei nº 9972 de 25/05/00 – ANVISA. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando 
01 kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 1.000 R$ 29,40 R$ 29.400,00 

7 

ALMEIRÃO. MINIMAMENTE PROCESSADO. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes 
e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento.ALMEIRÃO. FOLHAS TENRAS.  NOVA. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE 
PROCESSADO: PICADO / CORTADO. 

KG 400 R$ 11,10 R$ 4.440,00 

8 

BANANA NANICA MADURA, TAMANHO MÉDIO ENTRE 14 A 16 CM EM PENCAS. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 

KG 8.000 R$ 4,04 R$ 32.320,00 
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Tamanho uniforme com peso médio entre 120 a 150g por unidade; 
Cada caixa deve pesar em média 18 a 20 kg = contendo aproximadamente 130 bananas por caixa. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo 
no dia seguinte à entrega; 
O produto deverá ser entregue em caixas plásticas devidamente higienizadas. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

9 

BATATA BENEFICIADA, LISA, QUALIDADE EXTRA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, em média de 100 a 200g cada unidade, com a casca íntegra, lisa e limpa. 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78).. 

KG 3.000 R$ 3,89 R$ 11.670,00 

10 

BATATA DOCE, EXTRA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, limpo, de cor característica, compacta e firme. Não deve apresentar brotos e nem 
folhas. O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para consumo. O produto deve estar devidamente acondicionado em caixas plásticas limpas de no máximo 20 
kg.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 

KG 100 R$ 4,18 R$ 418,00 

11 

Beterraba Extra, Grauda, Vermelha. ( IN NATURA) 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são; 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, pesando em média de 150 a 200g cada unidade, sem folhas, de cor avermelhada forte 
e consistência firme; 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo; 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 

KG 400 R$ 4,44 R$ 1.776,00 

12 
BRÓCOLIS MINIMAMENTE PROCESSADO / QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser entregue minimamente processado, já limpo e cortado em pedaços. 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 

KG 300 R$ 16,92 R$ 5.076,00 
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Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios. 
Tamanho uniforme. 
Transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

13 

CEBOLA EXTRA, BRANCA, IN NATURA 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido.  
Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; O produto deve apresentar 
tamanho uniforme, pesando em média de 100 a 200g cada unidade, com a casca íntegra, limpa, lisa e brilhante, sem réstia. 
Não deve apresentar brotos.  
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 3000 R$ 4,24 R$ 12.720,00 

14 

CEBOLINHA VERDE FRESCA EXTRA. SEM BULBO. LIMPA CORTADA OU PICADA / MINIMAMENTE PROCESSADA / QUALIDADE EXTRA. 
Hortaliça pertencente à família das cebolas. Sem Bulbo.  
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas.  
Deve atender as seguintes condições: Qualidade: Tipo VERDE EXTRA; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. O produto deverá 
ser embalado em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo.  
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso entre 500G  a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 
(Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 100 R$ 19,59 R$ 1.959,00 
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15 

CENOURA EXTRA, GRAUDA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido. Deve atender as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve apresentar tamanho uniforme, pesando em média de 100 a 200g cada unidade, com a parte externa íntegra, limpa, 
lisa e brilhante, de cor alaranjada – viva. 
Não deve apresentar brotos, nem folhas. 
O produto deve apresentar grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 

KG 2.500 R$ 3,82 R$ 9.550,00 

16 

CHUCHU EXTRA. NOVO. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 200 R$ 3,77 R$ 754,00 

17 

COUVE MINIMAMENTE PROCESSADA QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes 
e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme especificações: 
A ESPESSURA das fatias do produto será combinada com antecedência de uma semana, no ato do pedido.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
O produto deverá estar embalado adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica, com peso entre 1 a 5 KG. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 700 R$ 11,10 R$ 7.770,00 

18 

COUVE-FLOR , 1° QUALIDADE MINIMAMENTE PROCESSADA. 
Fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades, parasitas ou 
larvas. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

KG 300 R$ 14,12 R$ 4.236,00 
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Goiaba Fresca, tamanho médio entre 80 a 100g cada. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: Tipo Vermelha. 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
O produto deve apresentar quantidade média igual em cada caixa. O produto deve estar firme, tenro e suculento. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 500 R$ 9,70 R$ 4.850,00 

20 

HORTELÃ FRESCA. EXTRA. LIMPA. MINIMAMENTE PROCESSADA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser embalado em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo. Embalagem de 500g a 5 Kg. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C em embalagem atóxica. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 
(Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 50 R$ 19,59 R$ 979,50 

21 

LARANJA LIMA FRESCA. QUALIDADE EXTRA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
Tamanho uniforme com média de 130 unidades em cada caixa. O produto deve estar firme, tenro e suculento. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 100 R$ 5,24 R$ 524,00 

22 

LARANJA PÊRA FRESCA DESCASCADA TAMANHO MÉDIO ENTRE 180 A 200G CADA. MINIMAMENTE PROCESSADA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. DESCASCADO. 
PRODUTO PRONTO PARA O CONSUMO. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
Tamanho uniforme com peso médio de 180 a 200 g por unidade. 
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto deve estar embalado adequadamente, em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para consumo. 

KG 5000 R$ 4,44 R$ 22.200,00 
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Embalagem de 1 a 5 Kg 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

23 

LIMÃO TAHITI FRESCO, TAMANHO MÉDIO ENTRE 40 A 50G CADA. FRESCO. IN NATURA 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE.  
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
lidade, peso, informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 200 R$ 4,66 R$ 932,00 

24 

MAMÃO FORMOSA. QUALIDADE EXTRA.TAMANHO UNIFORME. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Formosa, Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 1000 R$ 5,67 R$ 5.670,00 

25 

MANDIOCA DESCASCADA NOVA MINIMAMENTE PROCESSADA. QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, sem defeitos, firme e bem desenvolvido.  
Deve atender as seguintes condições:  
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, em CUBOS ou RALADO conforme especificações: 
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento e data de validade. 

KG 2000 R$ 5,33 R$ 10.660,00 

26 
MANDIOQUINHA DESCASCADA NOVA. 
QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADA: EM CUBOS / RALADA. 
Deve atender as seguintes condições:  

KG 100 R$ 11,17 R$ 1.117,00 
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Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser entregue minimamente processado, em CUBOS ou RALADO conforme especificações: 
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 15 (Normas Técnicas para Raízes, Tubérculos e Rizomas – 
Decreto 12.486 de 20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

27 

MANGA HADEN. MINIMAMENTE PROCESSADA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 
O produto deve estar com grau de maturação adequado, firme, tenro e suculento.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 300 R$ 5,99 R$ 1.797,00 

28 

MARACUJÁ FRESCO. QUALIDADE EXTRA. (IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Maracujá Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.   
O produto deve estar com cerca de 80% de maturação e apresentar tamanho uniforme.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 100 R$ 10,67 R$ 1.067,00 

29 

MEL DE ABELHA PURO. EXTRA.  
Produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ ou exsudadossacaríneos de plantas. 
Qualidade: ÓTIMA QUALIDADE. 
O mel não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez. Poderá se 
apresentar parcialmente cristalizado e não poderá apresentar caramelização nem espuma superficial. É proibida a adição de corantes, 
aromatizantes, espessantes, conservadores e de edulcorantes de qualquer natureza, naturais ou sintéticos. 
Aspecto: líquido denso, viscoso, translúcido ou parcialmente cristalizado; 
Cor: levemente amarelada e castanho escura; 
Cheiro: próprio; 
Sabor: próprio; 
Embalagem adequada tipo sache de 10 g, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA55 (Normas Técnicas para Mel – Decreto 12.486 de 20/10/78).  
Deverá apresentar Selo do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou similar, conforme a legislação vigente. 

KG 100 R$ 37,25 R$ 3.725,00 
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O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

30 

MELANCIA VERMELHA FRESCA. ( IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 
Grau de maturação adequado, suculenta, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo; 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 2000 R$ 3,02 R$ 6.040,00 

31 

MILHO VERDE. NOVO. FRESCO. EXTRA. TAMANHO DA ESPIGA: 200 A 250 G. MINIMAMENTE PROCESSADO. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, ponto de colheita adequado, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. O produto deve 
apresentar-se de tamanho uniforme, fresco, tenro e firme.  
Características: grau de maturação adequada, grãos dentados amarelos, espigas grandes e cilíndricas, sabugo branco e boa granação. 
O produto deve estar limpo e devidamente acondicionado em embalagens atóxicas entre 1 a 5 Kg. A embalagem do produto deve ser 
adequada às condições previstas de transporte e armazenamento e que confira ao produto a proteção necessária.  
Condições gerais: o produto deve ser processado, acondicionado, armazenado, conservado e transportado conforme as Boas Práticas 
de Fabricação, atendendo à legislação específica. 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 12 (Normas Técnicas para Hortaliças – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 400 R$ 6,50 R$ 2.600,00 

32 

Ovo de Galinha Novo. Fresco. Extra. 
O produto deverá ser de ÓTIMA QUALIDADE, sem defeitos na casca, sem trincas e manchas. O produto deverá estar limpo, fresco, 
grau de evolução completo do tamanho, de tamanho uniforme, com peso médio entre 50g a 60g cada unidade; 
Apresentação e conservação adequada, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para 
consumo; 
Ser colhido cuidadosamente e não estar golpeado ou danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua 
aparência; a casca deve estar intacta e firme;  
Não deverá conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca; 
Deverá estar isento de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 
Deverá estar livre de resíduos e de material tóxico; 
Deverá estar isento de parasitos e larvas.  
As caixas de transporte devem estar com padrão uniforme de peso/quantidade, limpas e em bom estado de conservação, 
devidamente identificadas com as especificações do produto. 
O produto deverá estar acondicionado em cartelas adequadas com 30 unidades cada ou 2,5 dúzias cada cartela ou embalagens de 1 

DUZIA 3000 R$ 8,00 R$ 24.000,00 
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dúzia cada (12 unidades). 
O produto deve apresentar rotulagem obrigatória conforme a Legislação Vigente. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a legislação vigente, selo de identificação no Ministério da 
Agricultura e S.I.F.  
Deverá apresentar Selo do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou similar, conforme a legislação vigente. 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

33 

PALMITO - PUPUNHA. NOVO. MINIMAMENTE PROCESSADA QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Grau de evolução completo do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O tamanho dos CUBOS e/ou da ESPESSURA do produto será combinado com antecedência no ato do pedido.  
O produto deverá estar embalado à VÁCUO adequadamente, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas de temperatura para consumo. 
Deve estar acondicionado para distribuição entre 8 a 10º C, em embalagem atóxica, com peso entre 1 a 5 Kg. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com as Resoluções, Portarias e Instruções Normativas no que se refere a 
Legislação dos Padrões de Qualidade (Ministério da Saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 30 R$ 39,11 R$ 1.173,30 

34 

PEPINO SALADA. ( IN NATURA) 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra: ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 1000 R$ 3,67 R$ 3.670,00 

35 

PIMENTÃO AMARELO NOVO, FRESCO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: Qualidade: Tipo 
Extra; Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo; 
O produto deve apresentar pedúnculo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 100 R$ 15,60 R$ 1.560,00 

36 

PIMENTÃO VERDE. NOVO. FRESCO. EXTRA. IN NATURA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas:  
Qualidade: Tipo Extra; fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo; 

KG 300 R$ 6,00 R$ 1.800,00 
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O produto deve apresentar pedúnculo. 
O produto deverá ser entregue embalado adequadamente, sacos plásticos atóxicos, na quantidade estipulada pelo Centro Municipal 
de Alimentação Escolar, conforme distribuição ponto a ponto. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

37 

PIMENTÃO VERMELHO, NOVO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: Qualidade: Tipo 
Extra; fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 100 a 200g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo; 
O produto deve apresentar pedúnculo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 100 R$ 15,60 R$ 1.560,00 

38 

REPOLHO VERDE OU BRANCO. QUALIDADE EXTRA. MINIMAMENTE PROCESSADO: PICADO. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 1 a 2 kg cada unidade. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
As folhas devem estar intactas e firmes, verdes, viçosas. 
O produto deve estar tenro, a parte externa deve estar brilhante e lisa, sem defeitos, cabeça fechada, íntegra, e sem rachaduras.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 1000 R$ 3,24 R$ 3.240,00 

39 

SALSA / SALSINHA FRESCA EXTRA. LIMPA CORTADA / PICADA. MINIMAMENTE PROCESSADA. 
O produto deverá ser de ótima qualidade, fresco, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas.  
Deve atender as seguintes condições: 
Qualidade: Tipo EXTRA; ÓTIMA QUALIDADE. 
Deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são. 
Fresco, grau de evolução / maturação completos do tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade.  
O produto deverá ser embalado em embalagem atóxica, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para consumo.  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 13 (Normas Técnicas para Verduras – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
O produto deverá ser processado conforme a Legislação Vigente sobre as Boas Práticas de Fabricação conforme Resoluções e Normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 150 R$ 18,59 R$ 2.788,50 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
40 

TANGERINA POKAN MADURA. (IN NATURA) 
Fruto no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie; uniforme; sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 
brilho. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 1000 R$ 4,59 R$ 4.590,00 

41 

TOMATE VERMELHO. FIRME, SELECIONADO, GRAUDO, NOVO, QUALIDADE EXTRA. 
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; Tamanho grande: ÓTIMA QUALDIADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;  
Tamanho uniforme, com peso médio entre 80 a 120g cada unidade; 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo; 
O produto deve estar tenro, a parte externa deve estar brilhante e lisa, sem defeitos, íntegra, e sem rachaduras;  
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 14 (Normas Técnicas para Legumes – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 

KG 3000 R$ 4,69 R$ 14.070,00 

42 

VAGEM MINIMAMENTE PROCESSADA  
O produto deverá ser procedente de espécime vegetal genuíno e são, atendendo as seguintes condições mínimas: 
Qualidade: Tipo Extra; ÓTIMA QUALIDADE. 
Fresco, grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
O produto deverá ser entregue minimamente processado, PICADO ou CORTADO conforme especificações prévias do pedido. 
Grau de maturação adequado, que permita suportar manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para consumo. 
O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a NTA 17 (Normas Técnicas para Frutas – Decreto 12.486 de 
20/10/78). 
Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico, resistente, hermeticamente selado, pesando de 01 kg a 05 Kg. 
Rotulagem: O produto deve apresentar rotulagem contendo origem, data de fabricação e/ou processamento, data de validade, peso, 
informação nutricional e temperatura de armazenamento. 

KG 100 R$ 12,25 R$ 1.225,00 

VALOR TOTAL R$ 260.135,30 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO 

 
 
 
Atesto que a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, inscrita no CNPJ sob nº. 45.152.139/0001-
99, representada por (nome do representante legal)________________________________, 
inscrito(a) no CPF sob nº ______________________ recebeu em ____/____/____ ou durante o 
período de _____/_____/______ a _____/______/______ do (s) 
fornecedor(es)______________________________, os produtos abaixo relacionados: 
 

Produto Quantidade Unidade Valor Unitário Valor total (*) 

     

     

Totais     

(*) anexar notas fiscais 
 
Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ _________ 
(_________________). 
 
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está(ão) de acordo com os padrões de qualidade 
aceitos por esta instituição, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, 
conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, aprovado 
pelo CMAE. 
 

_______________________, ______, de______________de______. 
 
 
 

_____________________________________ 
Representante da Entidade Executora 

 
 
 

_____________________________________ 
Representante do Grupo Fornecedor 

 
 
 

Ciente: ______________________________ 
Entidade Articuladora 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
 

Eu..................................., representante legal da empresa................................., interessada em 
participar da CHAMADA PÚBLICA Nº ___/____, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, declaro 
sob as penas da lei, que, a empresa ....................................encontra-se em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal. 
 
Local e data. 
 
Assinatura do representante legal 
Nº do RG 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ___/____ 
PROCESSO Nº. ___/____ 

CHAMADA PÚBLICA Nº. ___/____ 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, com sede à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 - Centro, 
Novo Horizonte, inscrito no CNPJ sob nº. 45.152.139/0001-99, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, 
a Sr. _______________________________, portador do RG nº. ____________, inscrito no CPF sob nº. 
________, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Horizonte, doravante denominado CONTRATANTE, 
e por outro lado ___ (nome do grupo formal) com sede à _____________, n.º____, em ______/UF, inscrita no 
CNPJ sob nº. ______________________, ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º CPF), 
doravante denominado (a) CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, 
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº. ___/____, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1 - Constitui objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº. ___/____, o qual fica fazendo parte integrante do 
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1 - O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1 - O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/entidade executora, referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
4.1 - OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após 
a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
5.1 - O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento, expedida pela Divisão de Alimentação Escolar, sendo o prazo do fornecimento até o término 
da quantidade adquirida ou até o período de 06 (seis) meses a contar data de assinatura deste contrato. 
5.2 - A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita no Centro Municipal de Alimentação Escolar, no 

horário das 7h00 às 9h00, em dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública nº. ___/____ e 
Cronograma de entrega constante do Edital. 
5.3 - O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 

as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
6.1 - Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 

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

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada CONTRATADO (A) receberá o valor____ 
(descrever todos os contratados e os respectivos valores de venda), totalizando ____ (valor total do projeto de 
venda), conforme a seguir: 
 

1.Nome 
do 
Agricultor 
Familiar 
 

2. CPF 
 

3. DAP 
 

4.Produto 
 

5.Unidade 
 

6.Quantidade/ 
Unidade 
 

7. Preço 
Proposto 
 

8. Valor Total 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
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7.1 - No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos 

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
8.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
........................ 

 
CLÁUSULA NONA: 
9.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos 

constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta corrente, após a 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Nutricionista da Prefeitura Municipal. 
9.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

ocorrerá 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida. 
9.3 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da lei federal nº. 8.666/93, o Contratado ficará sujeito 

às seguintes penalidades, garantido a defesa prévia: 
10.1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de 

recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento). 
10.1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 
10.1.2.1 - Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da 

Autorização de Fornecimento; 
10.1.2.2 - A partir do 5º (quinto) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 
10.1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Autorização de 

Fornecimento; 
10.1.4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após 

a sua imposição; 
10.1.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 

pagamento delas não exime o Contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1 - Nos casos de inadimplência do CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei nº. 

11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1 - O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas 

Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1 - O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de 

Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1 - É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1 - O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 

poderá: 
15.1.1 - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO; 
15.1.2 - Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 
15.1.3 - fiscalizar a execução do contrato; 
15.1.4 - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
15.2 - Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 
indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
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16.1 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Diretoria Municipal de Educação e Cultura, 

da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CMAE e outras Entidades designadas pelo 
FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: 
17.1 - O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº. ___/____, pela Resolução CD/FNDE nº. 

06, de 08/05/2020, pela Lei nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, 
onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1 - Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardada as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1 - As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile ou e-mail transmitido pelas 
partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
20.1 - Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 

Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
20.1.1 - Por acordo entre as partes; 
20.1.2 - Pela inobservância de qualquer de suas condições; 
20.1.3 - Qualquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
21.1 - O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o 

período de 06 (seis) meses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
22.1 - O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Chamada Pública nº. 

___/____ e respectivos anexos, bem como ao Projeto de Venda apresentado pelo CONTRATADO. 
22.2 - É competente o Foro da Comarca de Novo Horizonte para dirimir qualquer controvérsia que se originar 

deste contrato. 
22.3 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor 

e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Novo Horizonte, ____de________ de ____. 
 
______________________________________________ 
CONTRATANTE 
______________________________________________ 
CONTRATADO 
________________________________________________ 
(Agricultores Familiares no caso de grupo informal) 
 
 
 
 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS)  
 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 


