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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

PROC. ADM. N°  07011536/2019-SEMED 

Submetemos a apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) 
necessário(s) as Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
Familiar Rural, para qual solicitamos as providências necessárias. 

JUSTIFICATIVA: Por meio do Programa de Alimentação Escolar, a Secretaria 
de Anapurus, atende os alunos que são distribuídos nos atendimentos de Creches, 
Infantil e Ensino Fundamental, sendo que a entrega e o preparo dos alimentos ocorrem 
unidade de ensino. A Resolução/CD/FNDE n°  38, de 16 de julho de 2009-art. 18 
junho de 2009-art. 14 preconiza que do total dos recursos financeiros repassados 
Desenvolvimento a Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

30%(trinta por cento) devera ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações. Dentre 
1)0 emprego de uma alimentação saudável e adequada, como uso de alimentos 
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares locais; 
2)0 apoio ao desenvolvimento sustentável com 	incentivos para a aquisição 
diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar. 
Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
Rural ou suas organizações visa promover a melhoria da qualidade da alimentação 
Educacionais do Distrito Federal, bem como criar oportunidades de geração de renda 
famílias agricultoras, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar 
fomentar o desenvolvimento agrário sustentável. 
Finalmente, salientamos que a aquisição de gêneros alimentícios por meio de 
contratação direta de Cooperativas e/ou Associações esta de acordo com as diretrizes 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Resolução/CD/FNDE 
2009, Le: n°11.947, 2009, RDC n°  216, de 2004, dentre outras que tratam das 
alimentação para coletividade. 

ITEM GÊNERO QUANT. UND. 
01 ABÓBORA, qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, corn 

aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, beneficiada e classificada com 
uniformidade no tamanho e cor, ser de colheita recente. Isentas de rachaduras, 
perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou doenças. 
Deve estar livre de sujidades, terra e resíduos de fertilizantes aderentes A casca, 
não podendo apresentar odores e sabores estranhos. Sua polpa deverá estar 
intacta e na cor característica. 

700 Kg 

02 ACEROLA, Sem defeito, suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor 
típicos da variedade e uniformidade no tamanho e cor. Características gerais: 
deverá estar livre de enfermidades, de umidade externa anormal, de resíduos de 
fertilizantes. 

500 Kg 

03 ALFACE, I° qualidade, isento de matéria estranha, fungos, parasitas, livre de 
umidade, em embalagem plástica transparente de 1 kg. 1000 Kg 

04 ARROZ BRANCO, limpo, sem sujidades e embalado em sacos de 1 kg 500 Kg 
05 BANANA PRATA, de l' qualidade, grau médio de amadurecimento, cascas sffs, 

sem rupturas 500 kg 

06 BEIJÚ DE TAPIOCA, unidades de 80 g bem embalados em saquinhos 
plásticos. 1.500 kg 

07 BOLO CASEIRO, fatias de 50 g, embalados em saquinhos plásticos. 1.500 kg 
08 CARNE BOVINA, inspecionada, congelada, preparada do patinho, paleta • 

que atenda as 	 sanitária FLS. 	I 	ASSN. 4, 
acém. E 	 Normas de Vigilância 
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acém. E que atenda as Normas de Vigilância sanitária 
09 CARNE SIANA, inspecionada e que atenda as normas de Vigilância Sanitária. 

Embalagens transparentes de 1 kg. 
170 Kg 

10 CEBOLA BRANCA, Sem defeito, suficientemente desenvolvida, com aspect. 
e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e cor. Não sera. 
permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Características gerais: deverá esta 
livre de enfermidades, de umidade externa anormal, de resíduos de fertilizantes. 

700 Kg 

10 CHEIRO VERDE (coentro e cebolinha), 1° qualidade, verdes limpos, novos, 
com folhas intactas e livres de sujidades, com raizes. 

500 Kg 

II COUVE, 10  qualidade, isento de material estranho, fungos, parasitas, livre d 
umidade, em embalagem plástica transparente de 1 kg. 

500 Kg 

12 FARINHA, 10  qualidade, isento de matéria estranha, fungos, parasitas, livre d - 
umidade, em embalagem plástica transparente de 1 kg. 

1000 Kg 

13 FAVA, grãos 	inteiros, 	lisos, 	isentos 	de matéria terrosa, 	pedras, 	fungos 	o 
parasitas, livre de umidade, embalados em sacos de 1 kg lacrado. Devendo 
apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade 

100 Kg 

14 FEIJit0 VERDE, tipo 1, novo, grãos inteiros, lisos, isentos de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, embalados em sacos de 1 k• 
lacrado. Devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e e 

prazo de validade 

500 Kg 

15 FRANGO CAIPIRA, in natura, limpo, embalado em sacos de 1 kg, armazenado 
ern temperatura adequada, seguindo normas da Vigilância Sanitária. 

300 Kg 

16 FRANGO DE GRANJA, in natura, limpo, embalado em sacos de 1 kg, 
armazenado 	em 	temperatura 	adequada, 	seguindo 	normas 	da 	Vigilânci• 
Sanitária. 

1700 Kg 

17 GOIABA IN NATURA, de l' qualidade, grau médio de amadurecimento, 
cascas sãs, sem rupturas. 400 Kg 

18 LIMÃO, de várias cultivares, in natura, nova, de 	la qualidade, grau d 
amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas, limpa. 

300 Kg 

19 MACAXEIRA, de tamanho médio, limpa, acondicionada em embalagem 
plastica de polipropileno, transparente, resistente, com I kg, com etiqueta de 
pesagem, prazo de validade semanal e especificação do produto. 0 produto 
poderá ser isento de registro no Ministério da Agricultura. 

1000 Kg 

20 MAMÃO, saudável, de tamanho médio, in natura, de cor característica, sem 
sujidades. 200 Kg 

21 MARACUJÁ, de I 0  qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura e s5, co 
característico e sem rupturas. 200 Kg 

22 MAXIXE, 10  qualidade, cor característico, isento de matéria estranha, fungos, 
parasitas, livre de umidade, em embalagem plastica transparente de 1 kg. 

100 Kg 

23 MELANCIA, saudável, de tamanho médio, in natura, de cor característica, sem 
sujidades. 10.000 Kg 

24 MILHO VERDE, em espiga com tamanho e cor características, de 1' qualidade 
sem sujidades 1.500 Kg 

25 OVO, tipo "grande", casca lisa, limpos, não trincados, embalados em azias e 
caixa de papelão ou de plástico resistente, original do fabricante, na embalage 
deve constar as especificações do produto, informações do fabricante, data d - 
fabricação e prazo de validade mínimo de 15 dias 

2000 Dúzia 

26 PÃO IN NATURA, em unidades de 50 gramas cada, fresco, com data d 
fabricação na embalagem do produto. Atenda as normas de vigilância sanitária. 

.t)51 AS 	* 

27 PEIXE IN NATURA, file de tildpia, sem espinha, limpo e embalado. 300 91—IA 
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28 PIMENTA DE CHEIRO, de 1° qualidade, tamanho pequena, grau médio de 
amadurecimento, sem sinais de amassado, sem rupturas. 150 Kg  

29 POLPA DE ACEROLA, congelada, concentrada, puro fruto, sem adição de 
agua, boa qualidade, sem presença de impurezas, embalagem plástica, pacote de 
I kg, boa conservação. Validade 06 meses da data de fabricação. 

1200 Kg 

30 POLPA DE CAJA, congelada, concentrada, puro fruto, sem adição de agua, 

boa qualidade, sem presença de impurezas, embalagem plástica, pacote de I kg, 
boa conservação. Validade 06 meses da data de fabricação. 

1200 Kg 

31 POLPA DE CAJU, congelada, concentrada, puro fruto, sem adição de água, 
boa qualidade, sem presença de impurezas, embalagem plastica, pacote de 1 kg, 
boa conservação. Validade 06 meses da data de fabricação. 

1200 Kg 

32 POLPA DE GOIABA, congelada, concentrada, puro fruto, sem adição de agua, 
boa qualidade, sem presença de impurezas, embalagem plástica, pacote de lkg, 
boa conservação. Validade 06 meses da data de fabricação. 

1200 Kg 

33 POLPA DE MANGA, congelada, concentrada, puro fruto, sem adição de agua, 
boa qualidade, sem presença de impurezas, embalagem plástica, pacote de lkg, 

boa conservação. Validade 06 meses da data de fabricação. 
950 Kg 

34 QUIABO, de I ° qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura e sã sem 
rupturas. 300 Kg 

35 TOMATE, boa 	qualidade 	(que não 	esteja 	murcho, 	estragado 	e 	batido) 
Tomate, semimaduro, 	P 	qualidade, 	classe 	media 	ou 	grande, 	estar 
fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, coin coloração própria, 
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas 
condições de conservação e maturação. 

1000 Kg 

36 MANCA DE VARIAS VARIEDADES de 1° qualidade, tamanho médio, grau 

médio de amadurecimento, sem sinais de amassado, sem rupturas. 
300 Kg 

37 PEIXE IN NATURA, tambaqui descamado, limpo e embalado. 500 Kg 

38 BOLO DE MESOCARPO, fatias de 50 g, embalados em saquinhos plásticos. 1.500 Kg 

39 BISCOITO DE MESOCARPO, pacotes embalados em saquinhos com 50 g 
cada. 1.500 Kg 

40 PEPINO, de I° qualidade, tamanho médio, sem sinais de amassado, sem 
rupturas. 300 kg 

41 VINAGREIRA, boa qualidade (que não esteja murcho, estragado e batido) estar 

fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com coloração própria, 
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas 
condições de conservação. 

150 Kg 

42 PIMENTÃO, de 10  qualidade, tamanho médio, cor verde, grau médio de 
amadurecimento, sem sinais de amassado, sem rupturas. 700 kg 

43 

resistentes, 
de 

ACELGA Folhas de tamanho médio, de P qualidade, com aparência compacta e 
firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem fisica ou mecânica, isenta de 
partes 	pútridas, 	livre 	de 	enfermidades. 	Embalagem: 	em 	sacos 	plásticos 

conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 
pesagem. 

150 kg 

2- DEFINIÇÃO 

2.1. Para fins deste Termo de Referência, considera-se: 

a) Unidades de Ensino Municipais do Município de Anapurus; 

0 
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b) Chamada Pública de Compra: é a comunicação oficial feita pelo gestor, por meio de jornal, sitio na internet 
ou na forma de mural de ampla circulação para conhecimento público das demandas para aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, segundo Resolução CFN N°465, de 23 
de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 25.08.2010. 

3 -DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

4.1. Constitui público beneficiário a ser atendido pela Contratada os alunos matriculados Rede Pública de 
Ensino de Anapurus. 

4-DAS METAS 

São metas a serem alcançadas: 

4.1. Meta 1—Atender ao artigol4 da Lei 11.947, 2009 que prevê a aquisição com o repasse financeiro do 
FNDE de,no mínimo, 30% de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar. 

4.2. Meta 2— Atender ao percentual das necessidades energéticas diárias dos alunos visando o fornecimento de 
uma alimentação saudável, variada, que respeita os hábitos alimentares locais, adequada em micro e macro 
nutrientes, conforme preconiza a Resolução/CD FNDE n°38, 2009. 

5- DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

5.1. Os gêneros alimentícios deverão ser adquiridos por meio de Chamada Pública, oriundos, exclusivamente, 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural organiza do sem GRUPO FORMAL, destinados 
ao fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Pública de Ensino de Anapurus. 

5.2. Para fins desta aquisição, serão considerados fornecedores os Agricultores Familiares e Empreendedores 
Familiares Rurais organizados em Grupos Formais (Resolução CD/FNDE N°38,16 de julho de 2009, artigo 
22, § 4° ou dispositivo legal que venha a substitui-la). 

5.3. 0 Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar é 
limitado ao valor individual de venda por Agricultor Familiar e por Empreendedor Familiar Rural em R$ 
9.000,00 (nove mil reais) por ano, conforme Resolução CD/FNDE N° 38 del 6 de julho de 2009, artigo 24ou 
outra legislação que venha a substitui-la. 

11- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

11.1. 0 regime de execução sera na compra direta por meio de Chamada Pública, conforme LEI 11.947, 2009 
art. 14, § 1°. 

12- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

12.1. 0 Contrato [era validade de 12(doze) meses. 

13- DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

13.1. Os serviços deverão ser prestados em consonância com as condições constantes neste Termo de 
Referência, respeitados os horários, locais e tipos de alimentos definidos e, caso necessário, em conformidade 
com as alterações determinadas pela Secretaria Municipal de Educação de Anapurus. 

FLS. 

oh 



AWAP—fikus 

Aif  
Estado do Maranhão 

Governo Municipal de Anapurus 
Prefeitura Municipal de Anapurus 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

13.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme cronograma de atendimento a ser estabelecido 
pela Secretaria Municipal de Educação de Anapurus. 

4 

Anapurus, 07 de Janeiro de 2019. 
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Secretária Municipal de Educaçao 
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