
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(ARQUIVO EM ANEXO)



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - CHAMADA PÚBLICA 01/2021 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, de acordo com o §1º do Art.14 da Lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE 
relativas ao PNAE. As especificações dos gêneros alimentícios estão descritas abaixo: 

 

ITEM PRODUTO UND QTD 

1 ALFACE LISA. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 
gramas deve apresentar as características do cultivar bem 
formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas 
condições de conservação e maturação. 

UND 5.000 

2 BANANA PACOVAN Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de 
sujidades, boa qualidade. Apresentando grau de maturação que 
permite suportar manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. Tipo: Prata. 

UND 171.000 

3 BATATA DOCE Produto fresco de boa qualidade, com grau de 
maturação intermediaria compacto, deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica, isenta de enfermidades 
e com tamanho uniforme. 

KG 10.296 

6 BETERRABA características técnicas: tamanho médio, pesando 
entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as 
características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, 
estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, 
limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de 
conservação e maturação. embalagem plástica contendo etiqueta 
com a identificação e peso do produto. 

KG 1.000 

7 CEBOLA De primeira, compacta firme, sem lesões de origem física 
ou mecânica, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e 
tamanho uniformes típicos da variedade, bolores ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de sujidade, livre da maior parte possível de 
terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes, isenta de 
umidade externa anormal, parasitas e lavras. 

KG 8.472 

8 CENOURA Produtos frescos e com grau de maturação 
intermediaria. deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações. 

KG 5.688 

9 COENTRO Produtos frescos e com grau de maturação 
intermediaria. Deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração 
não característica. 

MOLHO 3.000 

10 CHUCHU Produtos frescos e com grau de maturação 
intermediaria. deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações. 

KG 5.688 

11 CARÁ Produto fresco de boa qualidade, com grau de maturação 
intermediaria, compacto, deverá apresentar odor agradável, 

KG 9.480 



                                                 

 

consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica, isenta de enfermidades 
e com tamanho uniforme. 

12 PIMENTÃO  Verde, tamanho médio, boa qualidade. Apresentando 
grau de maturação que permite suportar manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

KG 8.472 

13 TOMATE Grupo oblongo ou redondo, grau médio de 
amadurecimento (“tomate salada”), classe média ou grande, de 50 
a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando 
de 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do 
cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de 
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em 
perfeitas condições de conservação e maturação. 

KG 8.472 

14 GOIABA  Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de sujidades, boa 
qualidade. Apresentando grau de maturação que permite suportar 
manipulação e consumo em 3 dias no mínimo, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 18.960 

15 LARANJA CRAVO  Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de 
sujidades, boa qualidade. Apresentando grau de maturação que 
permite suportar manipulação, em até 3 dias o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

UND 33.600 

16 MAMÃO HAVAÍ Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de sujidades, 
boa qualidade. Apresentando grau de maturação que permite 
suportar manipulação, em até 3 dias o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 15.600 

17 MELÃO Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de sujidades, boa 
qualidade. Apresentando grau de maturação que permite suportar 
manipulação, em até 3 dias o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.680 

18 MELANCIA  Fruta in Natura, nova, íntegra, livre de sujidades, boa 
qualidade. Apresentando grau de maturação que permite suportar 
manipulação, em até 3 dias o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 3.376 

19 JERIMUM Produto fresco de boa qualidade, com grau de 
maturação intermediaria, compacto, deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica, isenta de enfermidades 
e com tamanho uniforme. 

KG 8.557 

20 POLPA DE FRUTA   (fruta minimamente processada) Fruta 
minimamente processada, pronta para suco, concentrada, 
congelada, acondicionados em sacos plásticos de polietileno, 
transparentes, resistente, hermeticamente fechado e embalagens 
com 5kg. Temperatura/armazenamento: 15º-18ºc. Sabor: 
ACEROLA 

KG 4.000 

21 POLPA DE FRUTA   (fruta minimamente processada) Fruta 
minimamente processada, pronta para suco, concentrada, 
congelada, acondicionados em sacos plásticos de polietileno, 
transparentes, resistente, hermeticamente fechado e embalagens 
com 5kg. Temperatura/armazenamento: 15º-18ºc. Sabor: CAJÁ 

KG 4.000 

22 POLPA DE FRUTA   (fruta minimamente processada) Fruta 
minimamente processada, pronta para suco, concentrada, 
congelada, acondicionados em sacos plásticos de polietileno, 
transparentes, resistente, hermeticamente fechado e embalagens 
com 5kg. Temperatura/armazenamento: 15º-18ºc. Sabor: 
GRAVIOLA 

KG 4.000 

23 POLPA DE FRUTA   (fruta minimamente processada) Fruta 
minimamente processada, pronta para suco, concentrada, 

KG 4.000 



                                                 

 

congelada, acondicionados em sacos plásticos de polietileno, 
transparentes, resistente, hermeticamente fechado e embalagens 
com 5kg. Temperatura/armazenamento: 15º-18ºc. Sabor:  
MARACUJÁ 

24 POLPA DE FRUTA   (fruta minimamente processada) Fruta 
minimamente processada, pronta para suco, concentrada, 
congelada, acondicionados em sacos plásticos de polietileno, 
transparentes, resistente, hermeticamente fechado e embalagens 
com 5kg. Temperatura/armazenamento: 15º-18ºc. Sabor: MANGA 

KG 4.000 

 
1.2. A quantidade de gêneros alimentícios a ser adquirida é estimada com base nos cardápios 
elaborados pela Nutricionista da Secretaria de Educação, a Sra. JEANE SARINHO DA SILVA, e serão 
executados no exercício financeiro 2021. 
 
1.3. O preço estimado foi obtido através do preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em 

âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.2. Visando a promoção da alimentação saudável nas escolas e creche municipais, a oferta de alimentos 
variados e de qualidade atendendo a legislação vigente do PNAE, além do fortalecimento da Agricultura 
Familiar e do desenvolvimento local, faz-se necessário a aquisição dos produtos acima indicados, a fim de 
atender o cardápio elaborado para a merenda escolar. 
 
2.3. A resolução FNDE Nº 06, de 08 de maio de 2020, “reforça que no mínimo 30% (trinta por cento)” – dos 
recursos do PNAE – “deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 
11.947/2009.” 
 
2.4. O quantitativo dos itens desta chamada foi calculada de acordo com o cardápio elaborado, quantidade 
per capita dos estudantes, numero de alunos matriculados na Rede de Ensino Municipal e escola 
conveniada e dias letivos. Devido à pandemia do covid-19, não há garantias que os dias letivos previstos 
serão presenciais, com isso foi planejado uma quantidade dos itens batata doce e macaxeira, que mantendo 
a suspensão das aulas presenciais, serão distribuídos como parte do Kit Merenda, alternado-os a cada mês.  
 
 

3. FONTE DE RECURSO 

3.1. As despesas decorrentes do objeto da presente Chamada Pública correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM 
02 PODER EXECUTIVO 
02 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM 
020105 Secretaria de Educação e Cultura 
12 Educação 
12 306 Alimentação e Nutrição 
12 306 3086 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR 
12 306 3086 2192 0000 MANTER E APRIMORAR A MERENDA ESCOLAR 
204 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 0.05.00 200.001 PNAE  

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

4. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

4.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Depósito da Agricultura Familiar, situado na 

Rua José Natal Carneiro da Cunha, 151, até as 09h, obedecendo todos os padrões necessários de 

qualidade; 

 

4.2. A entrega do gênero alimentício será em até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento das 

Ordens de Fornecimento, expedida pela Secretaria de Educação, que ficará responsável pelas emissões 

das O.F, respeitando a vigência do contrato; 

 
4.3. O recebimento dos produtos será atestado através de termo de recebimento assinado pelo fiscal do 

contrato ou servidor indicado na ficha credencial. 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desse termo 

de referência. 

 

                                                                                                                                             

Surubim, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

AUCIMERE SILVA DE PAULA CABRAL 

Secretária de Educação e Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


