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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

1 - DO OBJETO 

Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública para 

atender em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) e em 

razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, como 

também no decorrer do ano letivo de 2020 e 2021 a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação Especial, suprindo as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

2 - DEFINIÇÃO 

 

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

a) Unidades de Ensino Municipais; 

b) Projeto de Venda: modelo conforme Anexo V da Resolução/CD/FNDE nº 

04/2015. 

d) Chamada Pública de Compra: é a comunicação oficial feita pelo gestor, por 

meio de jornal, sítio 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 Nº465, 

de 23 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 25.08.2010. 

 

3 - DA JUSTIFICATIVA 

 

Por meio do Programa de Alimentação Escolar, a Secretaria Municipal de 

Educação de Planalto- PR, atende atualmente em média 1.126 alunos 

distribuídos nos atendimentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação Especial, sendo que a entrega e o preparo dos alimentos ocorrem 

diretamente em cada unidade de ensino. A Resolução/CD/FNDE nº 04/2015-

art. 18 e a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009-art. 14 preconiza que do total dos 

recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento à 
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Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), no mínimo 30%(trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações. Dentre as diretrizes estão: 

1) O emprego de uma alimentação saudável e adequada, como uso de 

alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 

alimentares locais; 

2) O apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar. Considerando a importância do 

PNAE para a garantia de uma alimentação em qualidade, quantidade e 

regularidade necessárias aos estudantes e seu papel como um relevante 

mercado para os agricultores familiares e suas organizações, o Governo Federal 

tem adotado medidas para a manutenção do Programa durante a crise atual. O 

novo cenário de emergência, no entanto, nos impõe novas formas de executar o 

PNAE, levando em conta também a diversidade de situações em que operam as 

Entidades Executoras. 

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações visa promover a 

melhoria da qualidade da alimentação nas Instituições Educacionais, bem como 

criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar famílias 

agricultoras, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a 

produção local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário sustentável.  

Devido ao atual momento de pandemia, coronavírus (COVID-19, que estamos 

vivenciando em todo o território nacional, como também mundial, no mês de 

abril de 2020, foi publicada a Lei nº 13.987, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, marco legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de 

suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do 

Programa aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de 

educação básica. 

O fornecimento da alimentação escolar, inicialmente desenhado como uma 

atuação pública para atender a agenda pontual de carência nutricional e 

específica para um público vulnerabilizado, foi se consolidando em um 

programa de Estado e de garantia de direitos. Sendo assim, a alimentação 
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escolar passou de uma ação assistencialista, pontual e pouco abrangente para 

um programa universal, que atende a todos os estudantes da rede pública 

brasileira.  

A universalidade do atendimento é uma das diretrizes do PNAE e deve-se 

garantir, mesmo neste momento de suspensão de aulas, o direito à alimentação 

a todos os estudantes atendidos nas escolas públicas, para a correta execução do 

PNAE neste momento excepcional. 

 

4 - DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

 

4.1. Constitui público beneficiário a ser atendido pela Contratada os alunos 

matriculados Rede Pública Municipal. 

 

5- DAS METAS 

 

São metas a serem alcançadas: 

 

5.1. Meta 1–Atender ao artigo14 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. 

 

5.2. 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 nº04/2015, até mesmo no momento 

de pandemia e suspensão das aulas. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

6.1. Os gêneros alimentícios deverão ser adquiridos por meio de Chamada 

Pública, oriundos, exclusivamente, da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural organizados em GRUPO FORMAL, destinados ao fornecimento 

de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Pública de Ensino de Planalto-

PR. 
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6.2. Para fins desta aquisição, serão considerados fornecedores os Agricultores 

Familiares e Empreendedores Familiares Rurais organizados em Grupos 

Formais (Resolução CD/FNDE Nº 04/2015, artigo 22, § 4º ou dispositivo legal 

que venha a substituí-la).  

 

6.3. O 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$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por ano, conforme Resolução CD/FNDE Nº 04/2015, artigo 24 ou outra 

legislação que venha a substituí-la.  

 

6.4. Os itens cotados deverão atender aos padrões de Identidade e Qualidade 

aprovados pela Agência de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nas suas respectivas áreas 

de competência e conforme determina a legislação em vigor.  

 

6.5. Será assegurado aos técnicos da Vigilância Sanitária de Planalto-PR, e do 

Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, o direito de 

inspecionar as instalações cooperativas e/ou associações, assim como verificar a 

exatidão das informações apresentadas à Comissão de Licitação, antes e/ou 

após a adjudicação. 

 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. Deverão ser apresentados, por meios eletrônicos, à Comissão de Licitação, 

obrigatoriamente, junto ao Projeto de Venda, os seguintes 

documentos/produtos:  

 

7.1.1. Ficha Técnica digitalizada, devidamente assinada pelo profissional 

responsável; 

 

7.1.2. (duas) amostras, devidamente acondicionadas em embalagem apropriada, 

conforme ANEXO I – inclusive em gramatura e material, com a identificação do 

GRUPO FORMAL, especificação do produto de forma visível contendo todas as 

informações necessárias para avaliar se a amostra atende às exigências desta 

Chamada Pública.  
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7.1.3. Declaração confirmando que possui condições de efetuar a entrega dos 

produtos cotados, conforme especificações de cada gênero alimentício, em 

meios de transportes adequados e em condições corretas de acondicionamento, 

temperatura e embalagem de forma a garantir sua proteção contra 

contaminação e deterioração, conforme ANEXO I do Edital; 

 

7.1.4. Declaração digitalizada, confirmando o respeito ao limite individual de 

venda de gêneros alimentícios por Agricultor Familiar/Empreendedor Familiar 

Rural no valor máximo de R$ 20.000,00(vinte mil reais) por DAP e por ano civil, 

referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) ou outra que venha a substituí-la. 

 

7.2. As amostras serão submetidas às seguintes análises e nos seguintes termos: 

 

7.2.1. Todas as análises dos gêneros alimentícios serão efetuadas por equipe 

técnica composta por representantes da Comissão de Análise Municipal, do 

Setor de Merenda Escolar do Município, e por representantes do Conselho de 

Alimentação Escolar de Planalto – CAE/. Será emitido relatório analítico com 

julgamento das amostras classificando-as como aprovadas ou reprovadas. Os 

relatórios serão validados pelas assinaturas da equipe técnica (nome completo, 

matrícula e o órgão que representa). 

 

7.2.2. Análise Sensorial: serão verificadas, através de degustação e comparação, 

as características: cor, sabor, odor e textura do gênero alimentício, quando 

necessários (conforme Resolução CD/FNDE, Nº04/2015, capítulo VII, art. 25, § 

4º);  

 

7.2.3. Rotulagem: de acordo com ARDC – ANVISA n° 259, de 20 de setembro de 

2002, Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos Embalados. 

Amostras com o prazo de validade vencido serão automaticamente reprovadas; 

 

7.2.4. Embalagem: a gramatura e o material utilizado serão analisados para 

verificar se estão de acordo com o exigido na especificação dos itens cotados. As 

embalagens devem estar de acordo com a legislação vigente no que couber a 

Embalagem de Alimentos e Bebidas. 
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7.3. As amostras de gêneros alimentícios que não tiverem sido classificadas 

serão devolvidas ao respectivo Grupo Formal ao final da Chamada Pública ou 

posteriormente, desde que o Grupo faça a solicitação no prazo máximo de 

02(dois) dias úteis após a divulgação do resultado da homologação. Após esse 

prazo, a Comissão de Análise Municipal reserva-se ao direito de doar as 

referidas amostras. 

 

7.4. Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições 

fixadas na Chamada Pública. 

 

7.5. Cada Cooperativa e/ou Associação de Agricultores Familiares deverá 

obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, 

observando as condições fixadas na Chamada Pública. 

 

7.6. A Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas priorizando 

GRUPO FORMAL SEDIADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO 

MUNICÍPIO DE PLANALTO. Em não se obtendo propostas ou as quantidades 

necessárias, estas poderão ser contempladas com propostas de outros grupos 

seguidos da seguinte ordem de prioridades (conforme RES 38/FNDE/CD, 

18/07/2009, art.18 § 4º): 

Grupos Formais da Região; 

Grupos Formais do Território Rural; 

Grupos Formais do estado; 

Grupos Formais do país. 

 

7.6.1. Dentre os PROJETOS DE VENDA previamente selecionados com base na 

localidade, serão ainda priorizados os ASSENTAMENTOS DA REFORMA 

AGRÁRIA, COMUNIDADES TRADICIONAIS INDÍGENAS E/OU 

QUILOMBOLAS, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/09.  

 

8 - DA DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO 

 

8.1. Os gêneros alimentícios, objetos deste Termo de Referência, foram previstos 

para o atendimento do cardápio da Alimentação Escolar nas modalidades: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, como também em 
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decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) e em razão de 

situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos pais ou responsáveis 

dos estudantes das escolas públicas de educação básica, no período de 12 meses 

a partir da assinatura do contrato.  

 

8.2. Os produtos a serem entregues serão baseados na solicitação da 

nutricionista responsável e Setor de Alimentação Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, que será conforme cronograma e cardápio, como 

também definição dos itens para os KITS emergências durante o período do 

cononavírus (COVID 19), considerando, que durante esse período as entregas 

acontecerão nos mesmo locais pré definidos conforme a entrega normal, a 

montagem e distribuição dos kits seguirão as orientações presentes no 

DECRETO N° 5088, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre a consolidação das 

medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contagia pelo Covid-19, 

no âmbito das atividades de ensino público municipal do Município de 

Planalto, dando ênfase para o descrito no Art. 2, no qual consta que os kits serão 

destinados aos alunos cuja família seja comprovadamente considerada em 

situação de vulnerabilidade social.  

As entregas acontecerão sempre com dia e local pré-definido, com horário 

agendado, nos seguintes endereços abaixo, conforme solicitado no pedido de 

entrega: 

 

CMEI’s 

 Centro Municipal de Educação Infantil Estação do Aprender – Rua 

Abílio Rambo, N°249, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Município de 

Planalto, Estado do Paraná; 

 Centro Municipal de Educação Infantil Marco Antônio Schiavo - 

Avenida Rio Grande do Sul, N°214, Bairro João Zacco Paraná, Município 

de Planalto, Estado do Paraná. 

 

ESCOLAS 

 Escola de Educação Especial Joaquina de Vedruna - APAE, Rua Balduino 

Menegazzi, N° 275, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná; 
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 Escola Municipal Professor Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná N°1450, 

Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Escola Municipal Professor Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná N°1525, 

Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva, Rua Paraná, N°10, 

Bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Na Secretaria Municipal de Educação de Planalto situado a Rua Paraná, 

nº 1571, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, aqueles itens 

destinados para as escolas situadas nos distritos do município. 

Não respeitando dia e horário especificado no pedido a responsabilidade de 

entrega passa a ser do contratado. 

 

8.3. A distribuição dos gêneros alimentícios às Unidades de Ensino Municipais 

não serão efetuadas mediante a ocorrência de resultado que comprometa a sua 

qualidade, até que as pendências existentes sejam sanadas. 

 

8.4. Todos os itens descritos no edital de Chamada Pública, antes da 

distribuição às Unidades de Ensino, serão submetidos à análise dos servidores 

responsáveis pelo recebimento. Caso seja constatada alguma disfunção quanto 

à qualidade do gênero alimentício, será obrigação do produtor recolher e 

substituir todo o produto condenado. 

 

8.4.1. O produto substituído será novamente submetido à análise. Neste caso, a 

repetição de resultado condenatório implicará no cancelamento do contrato. 

 

8.4.2. As despesas decorrentes de problemas relativos ao comprometimento da 

qualidade do produto, dentro do prazo de validade, ficarão por conta do 

fornecedor individual, da cooperativa e/ou associação fornecedora que deverá 

recolher e substituir os produtos nos locais indicados pela Secretaria Municipal 

de Educação, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento 

da solicitação emitida pela referida secretaria. 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Para a adequada entrega do objeto, a Contratada deverá se responsabilizará 

por fornecer: 
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9.1.1. Alimentos de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido 

pelos órgãos competentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade 

sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características 

sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 

 

9.2. Os alimentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Setor de Merenda 

Escolar, nos horários e quantitativos estabelecidos pela SME, conforme 

cronograma enviado à Contratada. 

 

9.3. A Cooperativa e/ou Associação de Agricultores Familiares vencedoras 

deverá entregar o objeto observando as condições de higiene e segurança no 

armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios, devendo a Contratada 

acompanhar e supervisionar a entrega. 

 

9.4. Entregar os gêneros alimentícios em meio de transporte e 

acondicionamento adequados e conforme especificações do Anexo I, de forma 

que esses gêneros estejam com apresentação e temperatura apropriadas como 

forma de garantir sua qualidade. 

 

9.5. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do 

objeto, bem como todas e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento. 

 

9.6. A Contratada deverá entregar o objeto com eficiência e presteza, dentro dos 

padrões exigidos pela Contratante, obrigando-se especialmente, a: 

 

9.6.1. Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal; 

 

9.6.2. Adequar, por determinação da Contratante, qualquer fornecimento que 

não esteja sendo executado de acordo com as boas práticas de fabricação. 

 

9.7. A Contratada deverá comunicar à SME, imediatamente, qualquer 

ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na entrega do objetivo 

licitado. 
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9.8. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a 

terceiros ou ao patrimônio público municipal, em decorrência da execução dos 

serviços contratados. 

 

9.9. Responder civil, administrativa e penalmente, por quaisquer acidentes, 

danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados ao município, aos seus 

empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou 

negligência própria ou de seus empregados. 

 

9.10. A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social–INSS, 

Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de seus funcionários, sendo considerada 

como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade 

empregatícia desta Contratante.  

 

9.11. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no 

todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem prévia anuência da contratante. 

 

10 - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. A Prefeitura Municipal de Planalto, na qualidade de Contratante, deverá: 

 

10.1.1 Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do 

Contrato; 

 

10.1.2. Designar servidor como Fiscal do Contrato; 

 

10.1.3. Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

 

10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 15(quinze) dias 

úteis que serão contados a partir da apresentação da Nota Fiscal; 

 

10.1.5. Notificar por escrito a Contratada da aplicação de eventuais multas, da 

suspensão do fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de 

quaisquer faturas; 

 



 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

10.1.6. Descontar os valores correspondentes às multas que eventualmente 

forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal 

apresentada. 

 

10.1.7. O pagamento à(ao) Contratada(o) será efetuado pela Prefeitura 

Municipal após a apresentação do documento fiscal correspondente à 

quantidade e valor especificado, conforme cronograma de entrega realizado 

pela SME. 

 

10.1.8 Não será efetuado nenhum pagamento ao(à) Contratado(a) enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

11.1. O regime de execução será na compra direta por meio de Chamada 

Pública, conforme LEI 11.947, 2009 art. 14, § 1º. 

 

12 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

12.1. O Contrato terá 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. 

 

13.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme cronograma de 

atendimento a ser estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

13.3. Integra o presente Termo de Referência, como parte indissolúvel, o 

ANEXO I - Especificações dos Gêneros alimentícios. 

 

14 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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Conta da 

despesa  

Grupo da 

fonte  

 Funcional Programática  Fonte de 

Recurso  

1290 Exercício  07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 103 

1300 Exercício 07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 115 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Sempre que necessário, serão efetuados procedimentos para fiscalização 

dos serviços. 

15.2. Um representante da Contratada poderá ser convocado a esta Prefeitura 

Municipal para prestar esclarecimentos a respeito da execução dos 

serviços. 

15.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 

15.4. Para tanto a SME indica as servidoras Ana Francisca Gluszewicz e 

Patricia Trevisan, para atuar como fiscais do contrato a ser celebrado.  

 

16. DAS INFORMAÇÕES 

Qualquer dúvida a cerca deste processo deverá ser encaminhada para o setor de 

licitações de preferência via e-mail “licitação@planalto.pr.gov.br” ou no setor de 

licitação da Prefeitura Municipal de Planalto-PR, Praça São Francisco de Assis, 

N° 1583 - Centro – CEP: 85.750-000 – Fone (46) 3555-8100, no horário das 07:30 

as 11:30 e 13:00 as 17:00. 

17. DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

17.1. Patrícia Trevisan – Nutricionista Da Alimentação Escolar. 

17.2. Ana Francisca Gluszewicz – Responsável pelo Setor de Alimentação 

Escolar. 

 

 

Planalto, 02 de Junho de 2020. 

mailto:licitação@planalto.pr.gov.br
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_________________________ 

ANA FRANCISCA GLUSZEWICZ 

Responsável pelo Setor de Alimentação Escolar 

 

 

________________________________ 

ÉRICA TOMAZONI 

Secretária Municipal de Educação 
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ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN QUANT. PREÇO 

UNIT.  

PREÇO 

TOTAL  

1.  Abobrinha verde  

Descrição Detalhada: de boa 

qualidade, isenta de enfermidades, 

material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. De colheita recente. 

Acondicionada em saco plástico 

atóxico, transparente, resistente e não 

reciclável.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 300 

 

3,43 1.029,00 

2.  Abóbora madura, tipo cabotia 

Descrição Detalhada: Isenta de 

enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte. De colheita 

recente. Acondicionada em saco 

plástico atóxico, transparente, 

resistente e não reciclável.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 300 3,07 921,00 

3.  Abóbora moranga 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar características do cultivar 

bem definida, estar desenvolvida e 

madura, bem formada, limpa, sadia, 

com coloração própria, livre de danos 

KG 300 

 

2,80 840,00 



 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

mecânicos, pragas e doenças. Devem 

estar em perfeitas condições de 

conservação e maturação. O produto 

deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente e transparentes.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

4.  Acelga  

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar características do cultivar 

bem definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvida, bem formada, limpa, 

com coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas, 

doenças e estar em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. Embalada em pacotes 

transparente atóxicos, não reciclável, 

resistente e flexível.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 200 5,14 1028,00 

5.  Agrião  

Descrição Detalhada: De primeira 

qualidade, folhas verdes de cor viva, 

frescas, tenras, limpas, livres de 

danos, manchas escuras ou viscosas. 

As bordas não devem ter sinais de cor 

marrom ou amarela. Embalagem: 

única, plástica de polietileno 

transparente (maço 400g).  

MAÇO 100 4,31 431,00 
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Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

6.  Alface 

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar características do cultivar 

bem formadas, livres de danos 

mecânicos, pragas, doenças e estar 

em perfeitas condições de 

conservação e maturação e livre de 

sujidade. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem 

plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparente em unidades.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

PÉ 2.000 

 

2,84 5.680,00 

7.  Alho 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar bulbo inteiro, nacional, 

boa qualidade, firme e intacto, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Embalados em sacos plásticos 

atóxicos.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 100 30,58 3.058,00 

8.  Almeirão 

Descrição Detalhada: Limpo e de boa 

qualidade, sem defeitos, com folhas 

MAÇO 700 4,39 3.073,00 
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verdes, sem traços de descoloração, 

intactos e firmes. Acondicionado em 

saco plástico atóxico, transparente e 

resistente. (maço de 400 g).   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

9.  Batata doce  

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar as características de 

cultivo bem definidas, bem formadas, 

limpas sem parte de terra aderente à 

casca, com coloração própria, livre de 

danos mecânicos, pragas, doenças e 

estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação. Deverá ser 

isenta de brotos, rachaduras ou cortes 

na casca, manchas, machucaduras, 

bolores ou defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. O 

produto deverá estar acondicionado 

em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente e transparente.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 1.000 3,81 3.810,00 

10.  Beterraba 

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar características bem 

definidas, estarem bem 

desenvolvidas, bem formadas, 

limpas, com coloração própria, livres 

de danos mecânicos, pragas, doenças 

e estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação. Deverá ser 

KG 1.200 2,95 3.540,00 
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isenta de brotos, rachaduras ou cortes 

na casca, manchas, machucaduras, 

bolores ou defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. O 

produto deverá estar acondicionado 

em embalagem plástica, flexível, 

atóxica e resistente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

entregar o produto com as folhas, 

sem danos no manuseio físicos, 

mecânicos causados por doenças ou 

insetos. 

11.  Brócolis  

Descrição Detalhada: De 1ª 

qualidade - in natura, em formato de 

buquê, apresentando grau de 

evolução completo do tamanho, 

aroma e cor própria, grau de 

maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte 

e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Deve ser 

isento de matéria terrosa, parasitas e 

detritos animais.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

Quando solicitado pela Secretaria 

Municipal de Educação, entregar o 

produto com as folhas, sem danos no 

manuseio físicos, mecânicos causados 

KG 700 5,60 3.920,00 
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por doenças ou insetos. 

12.  Cebola 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar características de cultivar 

bem definidas, bem formadas, 

limpas, com coloração própria, livres 

de danos mecânicos, pragas, doenças 

e estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação.  O produto 

deve ser embalado em sacos 

resistentes de material atóxico.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 400 

 

5,49 2.196,00 

13.  Cenoura 

Descrição Detalhada: Características 

técnicas: composição das raízes de 12 

a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de 

diâmetro. Devem apresentar as 

características de cultivar bem 

definidas, sãs, serem frescas, ter 

atingido o grau máximo no tamanho, 

não lenhosas, bem formadas, limpas, 

coloração uniforme, livre de danos 

mecânicos, não apresentar 

rachaduras, perfurações, cortes, 

pragas, doenças e estarem em 

perfeitas condições de maturação.  O 

produto acondicionado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente, transparente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico.  Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

KG 1.200 

 

3,40 4.080,00 
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entregar o produto com as folhas, 

sem danos no manuseio físicos, 

mecânicos e causados por doenças ou 

insetos. 

14.  Salsinha em maço de 250g 

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar as características do 

cultivar bem definidas, estar 

fisiologicamente desenvolvidas, bem 

formadas, limpas, com coloração 

própria, livre de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas, doenças e estar 

em perfeitas condições de 

conservação e maturação. Embalados 

em sacos plásticos, resistentes, 

atóxicos, não reciclado.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

MAÇO 500 2,78 1.390,00 

15.  Cebolinha verde em maço de 250g 

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar as características do 

cultivar bem definidas, estar 

fisiologicamente desenvolvidas, bem 

formadas, limpas, com coloração 

própria, livre de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas, doenças e estar 

em perfeitas condições de 

conservação e maturação. Embalados 

em sacos plásticos, resistentes, 

atóxicos, não reciclado.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

MAÇO  500 

 

2,74 1.370,00 
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16.  Chuchu verde claro, verde escuro ou 

branco 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar as características do 

cultivo bem definidas, estar 

fisiologicamente desenvolvidos, bem 

formados, limpos, sem brotos, com 

coloração própria, superfície 

praticamente lisa, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas, 

doenças e estar em perfeitas 

condições de conservação e 

maturação. O produto deve ser 

embalado em sacos resistentes de 

material atóxico.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 500 

 

3,56 1.780,00 

17.  Couve manteiga  

Descrição Detalhada: limpas e de boa 

qualidade, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração, 

intactas, firmes e sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Acondicionada em saco 

de polietileno atóxico, resistente e 

transparente. Maço de 400g.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

MAÇO 450 3,24 1.458,00 

18.  Couve flor  

Descrição Detalhada: Ótima 

qualidade, sem defeitos, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas. 

KG 700 5,61 3.927,00 
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Redonda, com talos firmes, cabeça 

compacta, fechada, de cor branca ou 

creme, sem manchas escuras ou 

picadas de insetos. Se estiver 

envolvida pelas folhas, estas devem 

estar verdes e sem sinais de estarem 

murcha.  O produto deve ser 

embalado em sacos resistentes de 

material atóxico.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico.  Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

entregar o produto com as folhas, 

sem danos no manuseio físicos e 

mecânicos, causados por doenças ou 

insetos. 

19.  Ervilha verde  

Descrição Detalhada: Aspecto cor, 

cheiro e sabor próprio. Livre de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas, sem presença de grãos 

mofados, carunchados.  Debulhada. 

O produto deve ser embalado em 

sacos resistentes de material atóxico.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 40 12,38 495,20 

20.  Espinafre (maço 400 g) 

Descrição Detalhada: Fresco, com 

folhas brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, com 

coloração e tamanho uniformes e 

típicos da variedade, sem sujidades 

ou outros defeitos que possam alterar 

MAÇO 155 4,99 773,45 
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sua aparência e qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, em maços de 

aproximadamente 400g.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

21.  Mandioca, descascada e embalada 

Descrição Detalhada: Deve 

apresentar características do cultivar 

bem definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvidas, bem formadas, com 

coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças, estar em perfeita condições 

de conservação e maturação. Deve 

estar descascado, lavado e congelado. 

Embalados em sacos plásticos 

atóxicos, transparente e resistentes de 

1kg.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 2.000 3,73 7.460,00 

22.  Milho verde, não transgênico e com 

no máximo 3 palhas  

Descrição Detalhada: Espiga de 

milho com grãos bem desenvolvidos 

e novos, macios e leitosos 

apresentando no máximo 3 palhas e 

isento de danos físicos, mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Livre de sujidades e pragas. De 

colheita recente. Acondicionado em 

saco plástico, atóxico, transparente e 

KG 2.300 4,36 10.028,00 
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resistente.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

23.  Pepino comum ou japonês  

Descrição Detalhada: limpo, de boa 

qualidade, sem defeitos, aroma e 

sabor característico da variedade, cor 

e tamanho uniformes. Sem lesões de 

origem física, mecânica, perfurações, 

livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas, doenças e cortes. 

De colheita recente. Acondicionado 

em saco plástico atóxico, transparente 

e resistente, não reciclável. Isento de 

sujidades.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 300 

 

4,11 1.233,00 

24.  Pimentão verde  

Descrição Detalhada: Características 

técnicas: Classe média, tipo especial, 

pesando entre 70 a 140 gramas a 

unidade, devem apresentar as 

características do cultivar bem 

definidas, estarem fisiologicamente 

desenvolvidas, não lenhosas, bem 

formadas, limpas, com coloração 

uniforme, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas, doenças e 

estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação. O produto 

deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, 

KG 200 5,81 1.162,00 
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resistente e transparentes.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

25.  Repolho verde  

Descrição Detalhada: Com tamanho 

médio, pesando entre 1.200 e 2.200kg 

a unidade. Ótima qualidade, sem 

defeitos, com folhas verdes sem 

traços de descoloração turgescente, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

Deverão apresentar colorações e 

tamanhos uniformes e típicas da 

variedade. Não serão permitidos 

defeitos nas verduras que afetem a 

sua formação e a sua aparência, estar 

livre de enfermidades e insetos, sem 

folhas envelhecidas. Não estar 

danificada por qualquer lesão de 

origem física ou mecânica que afete a 

aparência. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem 

plástica, flexível, atóxica, resistente e 

transparente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 1.000 2,38 2.380,00 

26.  Repolho roxo 

Descrição Detalhada: de boa 

qualidade, firme, intacto e sem lesões 

de origem física e mecânica 

(rachaduras, cortes) oriundos do 

manuseio e transporte. Livre de 

sujidades. Acondicionado em saco 

KG 500 3,58 1.790,00 
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plástico atóxico, transparente e 

resistente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

27.  Rúcula  

Descrição Detalhada: Rúcula com 

folhas limpas, de boa qualidade, sem 

defeitos, verdes, sem traços de 

deterioração, intactas e firmes. Livre 

de sujidades e doenças. 

Acondicionada em saco de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, não 

reciclado.  Maço de 400 g.  

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

MAÇO 750 3,74 2.805,00 

28.  Tomate 

Descrição Detalhada: redondo, 

maduro, classe média ou grande. 

Deve apresentar as características do 

cultivar bem definidas, estar 

desenvolvido, bem formado, limpo, 

com coloração própria livres de 

danos mecânicos, pragas e doenças. 

Estar em perfeitas condições de 

conservação e maturação, livre de 

umidade externa anormal. De 

colheita recente.  Embalados em sacos 

plásticos, resistentes, atóxicos. 

Cultivo convencional, não 

hidropônico.  

KG 1.200 4,70 5.640,00 

29.  Tomate cereja KG 200 6,20 1.240,00 
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Descrição Detalhada: Tomate cereja 

de boa qualidade, no ponto de 

maturação adequado para o 

consumo, com polpa firme e intacta, 

isento de enfermidade, material 

terroso e umidade externa anormal. 

Livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas, larvas, sem 

lesões de origem física, mecânica, 

rachaduras e cortes. De colheita 

recente. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

30.  Vagem  

Descrição Detalhada: fresca, 

tamanho e coloração uniforme, firme, 

intacta, isenta de material terroso, 

livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas, larvas e sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. De colheita recente e sem 

sinais de amarelamento. 

Acondicionada em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Cultivo convencional, não 

hidropônico.   

KG 250 

 

8,84 2.210,00 

31.  Quiabo  

Descrição Detalhada: Quiabo de boa 

qualidade, tenro, fresco, verde, de 

colheita recente, sem sinais de 

amarelamento, grau de maturação 

KG 300 8,82 2.646,00 
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adequada, isento de substâncias 

terrosas, sujidades e corpos estranhos 

e sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

32.  Rabanete 

Descrição Detalhada: unidades 

médias, íntegras, frescas, sem 

rachaduras ou perfurações, coloração 

na casca avermelhada e parte interna 

em tons brancos, intactos, sem 

sujidades e sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente.   

Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 300 5,90 1.770,00 

33.  Abacate 

Descrição Detalhada: No ponto de 

maturação adequado para o 

consumo, isento de lesões de origem 

física e mecânica, livre de substâncias 

terrosas e sujidades. Acondicionado 

em saco plástico atóxico, transparente 

e resistente. 

KG 300 5,49 1.647,00 

34.  Acerola  

Descrição Detalhada: Fresca de boa 

qualidade, livre de sujidades, com 

KG 150 19,12 2.868,00 
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polpa firme. Acondicionada em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente com 1 kg. 

35.  Amora Preta congelada 

Descrição Detalhada: Apresentando 

grau médio de maturação, deve estar 

higienizada e isenta de doenças, 

congelada no momento da entrega. 

KG 100 30,22 3.022,00 

36.  Banana  

Descrição Detalhada: Deverá ser 

fresca, apresentada em pencas (não 

individual), ter atingido o grau 

máximo no tamanho, aroma, cor da 

espécie e variedade, apresentar grau 

máximo de maturação tal que lhes 

permita suportar a manipulação, 

transporte e conservação em 

condições adequadas para o 

consumo, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, 

não estar danificada por qualquer 

lesão de origem física ou mecânica 

que afete a sua aparência, a polpa e o 

pedúnculo, quando houver, deverão 

se apresentar intactos e firmes. Não 

serão permitidas manchas ou defeitos 

na casca que demonstre deterioração. 

O produto deve ser entregue em 

monoblocos (caixas) vazadas, e 

proteção contra lesão mecânica 

suficiente para não prejudicar a 

qualidade da fruta. 

KG 3.000 3,96 11.880,00 
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37.  Caqui  

Descrição Detalhada: Deverá estar 

no ponto de maturação próprio para 

o consumo no momento da entrega, 

sãos e satisfazer as seguintes 

condições mínimas:  

a) ser de colheita recente, ser fresco, 

aroma, cor e sabor próprio da espécie 

da variedade;  

b) apresentar grau de maturação que 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato;  

c) não conter substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca;  

d) não apresentar rachaduras ou 

cortes anormais e mofo. 

KG  300 6,73 2.019,00 

38.  Goiaba vermelha 

Descrição Detalhada: Goiaba 

vermelha; fruta de boa qualidade, 

apresentando tamanho, cor e 

formação uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte ou danos por insetos e/ou 

doenças.  

KG 100 5,85 585,00 

39.  Laranja  

Descrição Detalhada: Devem 

KG 2.500 3,77 9.425,00 
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apresentar características da 

variedade bem definida, estarem 

desenvolvidas e maduras, bem 

formadas, limpas, sadias, com 

coloração própria, livres de danos 

mecânicos, pragas e doenças. Devem 

estar em prefeitas condições de 

conservação e maturação. 

Acondicionadas em embalagens 

plásticas transparentes atóxicas e 

resistentes e/ou sacolas tipo rede. 

40.  Limão rosa 

Descrição Detalhada: sem manchas, 

com cor, odor e sabor característicos, 

sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Livre de sujidades. 

KG 200 4,51 902,00 

41.  Limão Taiti  

Descrição Detalhada: sem manchas, 

com cor, odor e sabor característicos, 

sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Livre de sujidades. 

KG 200 3,63 726,00 

42.  Mamão  

Descrição Detalhada: Tamanho 

médio, pesando entre 1000 g e 1500 g 

a unidade. Deve apresentar 

características da variedade bem 

KG 500 4,85 2.425,00 
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definida, estar fisiologicamente 

desenvolvido e maduro, bem 

formado, limpo, sadio, com coloração 

própria, livre de resíduos de 

fertilizantes, de danos mecânicos, 

pragas e doenças. Deve estar em 

perfeitas condições de conservação e 

maturação. Embalados em 

embalagens plásticas transparentes 

atóxicas e resistentes ou em 

embalagem que projeta contra danos. 

43.  Maracujá azedo/ doce  

Descrição Detalhada: De boa 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, com polpa intacta e firme, 

livres de resíduos de fertilizantes e 

sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionados em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Isento de sujidades. 

KG 500 7,87 3.935,00 

44.  Melancia 

Descrição Detalhada: Características 

técnicas: Devem apresentar 

características próprias do cultivar 

bem definidas, bem formadas, 

limpas, com coloração própria, livre 

de danos mecânicos, pragas, doenças 

e estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação. 

Embalagem: Sem necessidade de 

embalagens. 

KG 5.000 1,77 8.850,00 
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45.  Melão colonial  

Descrição Detalhada: fresco com 

maturação adequada ao consumo, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico, com polpa firme e 

intacta, isento de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente e livre 

de resíduos de fertilizantes. Devendo 

estes ser transportados de forma 

adequada. 

KG 500 3,71 1.855,00 

46.  Morango congelado 

Descrição Detalhada: Apresentando 

grau médio de maturação, deve estar 

higienizado e isento de doenças, 

congelado no momento da entrega. 

Acondicionado em embalagem de 1 

kg. Cultivo convencional, não 

hidropônico. 

KG 1.000 15,40 15.400,00 

47.  Morango in natura 

Descrição Detalhada: 1ª qualidade, 

fresco, com aspecto, cor (uniforme), 

cheiro e sabor próprios, em estágio de 

amadurecimento adequado para 

consumo, polpa firme e intacta, sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. Consumo imediato, livre 

de resíduos de fertilizantes de 

sujidades e isento do ataque de 

pragas e/ou doenças. Acondicionado 

em embalagem de 1 kg. Cultivo 

KG 2.500 17,27 43.175,00 
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convencional, não hidropônico. 

48.  Manga rosa ou Tommy 

Descrição Detalhada: Manga rosa ou 

tommy de boa qualidade, livre de 

sujidades, lesões físicas e mecânicas 

oriundas do manuseio e transporte, 

no ponto de maturação adequado 

para o consumo, com cor, sabor e 

odor característicos. Acondicionada 

em saco plástico atóxico, transparente 

e resistente. 

KG 300 5,22 1.566,00 

49.  Tangerina ponkan 

Descrição Detalhada: De 1ª 

qualidade - in natura, com casca 

firme, lustrosa e sem manchas 

escuras, sem lesões de origem física, 

perfurações e cortes oriundos do 

manuseio e transporte, a conservação 

em condições adequadas para o 

consumo e que aguente até 5 dias 

antes do consumo. Deve ser isenta de 

matéria terrosa, parasitos e detritos 

animais. 

KG 1.200 4,28 5.136,00 

50.  Uva Niágara  

Descrição Detalhada: De 1ª 

qualidade, formato do fruto 

arredondado, tamanho das bagas 

médio, coloração da casca verde 

claro, tamanho uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida e madura, com 

polpa intacta e firme, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do 

KG 250 9,41 2.352,50 



 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

manuseio e transporte adequados 

para o consumo. 

51.  Pêssego 

Descrição Detalhada: pêssego de boa 

qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, tamanho médio, livre de 

resíduos de fertilizantes e de 

sujidades, parasitas ou larvas, bem 

desenvolvidos e maduros, com polpa 

firme e intacta, sem lesões de origem 

física ou mecânica. 

KG 250 7,19 1.797,50 

52.  Suco natural de uva integral 

Descrição Detalhada: Suco natural de 

uva integral, sem açúcar e sem 

conservantes, embalagem de Vidro 

de 1,5 litros, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação, validade e estar de 

acordo com a legislação vigente nas 

esferas municipal ou estadual 

conforme necessite o produto. 

Validade mínima de 6 meses, a contar 

da data da entrega. Não contendo 

glúten. O transporte, a carga e a 

descarga devem garantir a 

integridade e a qualidade do produto 

e impedir a contaminação e a 

deterioração do produto. A 

embalagem deve estar de acordo com 

a legislação vigente. 

L 400 13,47 5.388,00 

53.  Açúcar mascavo  KG 200 10,17 2.034,00 
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Descrição Detalhada: açúcar 

mascavo, 1ª qualidade, isento de 

matéria estranha, fungos, parasitas, 

livre de umidade, em embalagem 

plástica transparente de 1 kg. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento.  

54.  Bolacha caseira. 

Descrição Detalhada: doce o 

suficiente, fabricada com matérias-

primas de 1ª qualidade, respeitando 

as boas práticas de fabricação. Com 

características sensoriais presentes 

(sem sinais de queimadura, leve, 

homogênea, não aderente aos dedos 

ao ser comprimida e não apresentar 

grumos duros e pontos negros), com 

textura macia e aroma próprio. Isenta 

de sujidades, insetos e bolor. 

Embaladas em plástico transparente, 

íntegro, descartável, atóxico, 

corretamente fechado. Rotulado 

conforme legislação vigente. Dentro 

do prazo de validade com no mínimo 

7 dias. Pacotes de 1 kg.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG 350  14,51 5.078,50 

55.  Bolacha de açúcar mascavo, ou 

melado  

Descrição Detalhada: doce o 

suficiente, fabricada com matérias-

primas de 1ªqualidade, respeitando 

as boas práticas de fabricação. Com 

KG 350 14,76  5.166,00 
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características sensoriais presentes 

(sem sinais de queimadura, leve, 

homogênea, não aderente aos dedos 

ao ser comprimida e não apresentar 

grumos duros e pontos negros), com 

textura macia e aroma próprio. Isenta 

de sujidades, insetos e bolor. 

Embaladas em plástico transparente, 

íntegro, descartável, atóxico, 

corretamente fechado. Rotulado 

conforme legislação vigente. Dentro 

do prazo de validade com no mínimo 

7 dias. Pacotes de 1 kg.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

56.  Bolacha de milho 

Descrição Detalhada: doce o 

suficiente, fabricada com matérias-

primas de 1ª qualidade, respeitando 

as boas práticas de fabricação. Com 

características sensoriais presentes 

(sem sinais de queimadura, leve, 

homogênea, não aderente aos dedos 

ao ser comprimida e não apresentar 

grumos duros e pontos negros), com 

textura macia e aroma próprio. Isenta 

de sujidades, insetos e bolor. 

Embaladas em plástico transparente, 

íntegro, descartável, atóxico, 

corretamente fechado. Rotulado 

conforme legislação vigente. Dentro 

do prazo de validade com no mínimo 

7 dias. Pacotes de 1 kg.  

KG  350 14,51 5.078,50 
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Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

57.  Bolacha polvilho ou Maisena  

Descrição Detalhada: doce o 

suficiente, fabricada com matérias-

primas de 1ª qualidade, respeitando 

as boas práticas de fabricação. Com 

características sensoriais presentes 

(sem sinais de queimadura, leve, 

homogênea, não aderente aos dedos 

ao ser comprimida e não apresentar 

grumos duros e pontos negros), com 

textura macia e aroma próprio. Isenta 

de sujidades, insetos e bolor. 

Embaladas em plástico transparente, 

íntegro, descartável, atóxico, 

corretamente fechado. Rotulado 

conforme legislação vigente. Dentro 

do prazo de validade, com no 

mínimo 7 dias. Pacotes de 1 kg. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG  350 14,51 5.078,50 

58.  Bolacha caseira champanhe 

Descrição Detalhada: Tipo caseira, 

embalada em plástico atóxico. Isenta 

de mofo, de odores estranhos e de 

substâncias nocivas. Cada 

embalagem deverá apresentar a 

identificação e caracterização do 

produto, data de fabricação e prazo 

de validade.  

Apresentar licença sanitária do 

KG  200 14,76 2.952,00 
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estabelecimento. 

59.  Bolacha de mel caseira            

Descrição Detalhada:  

Ingredientes: açúcar refinado, 

manteiga, ovos, baunilha, mel, noz 

moscada, canela, bicabornato de 

sódio, farinha de trigo. Embalada em 

plástico atóxico. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas. Cada embalagem deverá 

apresentar a identificação, 

caracterização do produto e descrição 

dos ingredientes, data de fabricação e 

prazo de validade.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG  200 15,01 3.002,00 

60.  Bolacha caseira sem lactose: 

Descrição Detalhada: 

Tipo caseira, embalada em plástico 

atóxico. Isenta de mofo, odores 

estranhos e de substâncias nocivas. 

Cada embalagem deverá apresentar a 

identificação, caracterização do 

produto e descrição dos ingredientes, 

data de fabricação e prazo de 

validade. A bolacha deve ser 

preparada sem lactose, ou seja, 

produtos como leite e derivados não 

devem ser usados na preparação. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG  10 18,26 182,60 
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61.  Cuca caseira simples.  

Descrição Detalhada: Sem recheio. 

Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, 

ovos, gordura vegetal, gordura 

animal, fermento químico, sal e 

canela em pó.  CONTÉM GLÚTEN. 

Acondicionada em saco de polietileno 

rotulado com etiqueta adesiva 

indicando composição do produto, 

tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  Peso neto unitário: 500g 

(aprox. 20 fatias). Validade mínima: 

05 dias da data de entrega.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 2.400 10,07 24.168,00 

62.  Cuca caseira sem lactose.  

Descrição Detalhada: Sem recheio, 

sem leite. Ingredientes: farinha de 

trigo, açúcar, ovos, gordura vegetal, 

gordura animal, fermento químico, 

sal e canela em pó.  CONTÉM 

GLÚTEN. Acondicionada em saco de 

polietileno rotulado com etiqueta 

adesiva indicando composição do 

produto, tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  Peso neto unitário: 500g 

(aprox. 20 fatias). Validade mínima: 

05 dias da data de entrega.  

Apresentar licença sanitária do 

UN 50 10,73 536,50 
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estabelecimento. 

63.  Pão caseiro de cenoura 

Descrição Detalhada: Pão caseiro de 

cenoura. Deverá apresentar boa 

coloração e consistência macia. Não 

deverá estar amassado. Cada unidade 

deverá pesar em torno de 800 g. 

Acondicionada em saco de polietileno 

rotulado com etiqueta adesiva 

indicando composição do produto, 

tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 1.000 10,44 10.440,00 

64.  Pão caseiro de beterraba 

Descrição Detalhada: Pão caseiro de 

beterraba. Deverá apresentar boa 

coloração e consistência macia. Não 

deverá estar amassado. Cada unidade 

deverá apresentar em torno de 800 g. 

Acondicionada em saco de polietileno 

rotulado com etiqueta adesiva 

indicando composição do produto, 

tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 1.000 10,44 10.440,00 
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65.  Pão caseiro  

Descrição Detalhada: de superfície 

macia, miolo resistente, não 

quebradiço, produzido a base de 50% 

de farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico. Peso médio de 

550g, Acondicionada em saco de 

polietileno rotulado com etiqueta 

adesiva indicando composição do 

produto, tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 2.000 8,33 16.660,00 

66.  Pão caseiro integral 

Descrição Detalhada: de superfície 

macia, miolo resistente, não 

quebradiço, produzido a base de 

100% de farinha de integral (devendo 

ser utilizado como ingrediente açúcar 

mascavo). Peso médio de 500g. 

Acondicionada em saco de polietileno 

rotulado com etiqueta adesiva 

indicando composição do produto, 

tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 1.000 9,80 9.800,00 
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67.  Pão de milho 

Descrição Detalhada: com 

consistência firme, miolo resistente e 

não quebradiço, tendo como base a 

farinha de milho Produzido a partir 

de matéria prima de qualidade, livre 

de contaminação, peso médio de 

900g.  Acondicionada em saco de 

polietileno rotulado com etiqueta 

adesiva indicando composição do 

produto, tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas. (Não pode ser pão 

misturado).  

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

UN 2.500 8,27 20.675,00 

68.  Pão caseiro de leite - 50 g 

Descrição Detalhada: Farinha de 

trigo, ovos, leite. Embalados em sacos 

plásticos. Acondicionada em saco de 

polietileno rotulado com etiqueta 

adesiva indicando composição do 

produto, tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Isenta de mofo, 

odores estranhos e de substâncias 

nocivas.  Validade de 15 dias. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG  2.500 10,19 25.475,00 

69.  Doce de fruta 

Descrição Detalhada: com frutas, 

açúcar, cravo, canela em rama, 

KG 400 10,09 4.036,00 
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estabilizante e acidulante. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto. 

Pote plástico de polipropileno de 

200g a 800g podendo ser do tipo 

geleia, pasta ou cremoso. Apresentar 

licença sanitária do estabelecimento. 

70.  Farinha de milho  

Descrição Detalhada: Farinha de 

milho fina para o preparo de polenta, 

apenas com milho. Acondicionada 

em embalagem transparente, atóxica, 

intacta e resistente, bem vedada e 

contendo 1 kg, com data de 

fabricação e validade impressa no 

rótulo de forma legível e conforme 

legislação vigente. 

KG 800 2,73 2.184,00 

71.  Farinha de milho-QUIRERA 

Descrição Detalhada: subproduto do 

milho, de cor amarela, fina. 

Embalagem: pacotes de polietileno 

transparente atóxico com 500g. Deve 

estar livre de mofo, odores estranhos 

ou qualquer substância nociva. Prazo 

de validade mínimo de 120 dias a 

contar a partir da data de entrega. 

PCT  600 2,50 1.500,00 

72.  Farinha de Trigo Tipo 1 

Descrição Detalhada: Enriquecido 

PCT 300 13,64 4.092,00 
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com ferro e ácido fólico (Vitamina 

B9). A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto. 

Embalagem de 5 kg. 

73.  Feijão preto Tipo 1  

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, 

insetos vivos ou mortos, danos 

mecânicos, fisiológicos e/ou doenças, 

sendo de 1ª qualidade e condições 

ideais de conservação e maturação. 

Umidade máxima de 15%.  

Embalagem pacote de polietileno 

transparente de 1kg, resistente, sem 

rupturas, intacto, resistente, vedado e 

sem perfurações. Deve constar data 

da safra e validade de forma legível e 

conforme legislação vigente. 

KG 700 5,87 4.109,00 

74.  Feijão CARIOCA Tipo 1  

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, 

insetos vivos ou mortos, danos 

mecânicos, fisiológicos e doenças, 

sendo de 1ª qualidade e condições 

ideais de conservação e maturação. 

Umidade máxima de 15%.  

Embalagem pacote de polietileno 

transparente de 1kg, resistente, sem 

rupturas, intacto, resistente, vedada e 

KG  200 8,50 1.610,00 
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sem perfurações deve constar data da 

safra e validade de forma legível e 

conforme legislação vigente. 

75.  Feijão VERMELHO Tipo 1 

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, 

insetos vivos ou mortos, danos 

mecânicos, fisiológicos e doenças, 

sendo de 1ª qualidade e condições 

ideais de conservação e maturação. 

Umidade máxima de 15%.  

Embalagem pacote de polietileno 

transparente de 1kg, resistente, sem 

rupturas, intacto, resistente, vedado e 

sem perfurações. Deve constar data 

da safra e validade de forma legível e 

conforme legislação vigente. 

KG  100 8,99 899,00 

76.  Hortelã in natura  

Descrição Detalhada: De 1ª 

qualidade, in natura, apresentando 

grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em 

condições adequadas para o 

consumo. Deve ser isenta de matéria 

terrosa, parasitos e detritos animais. 

Maço de 120g. 

MAÇO 50 

 

2,89 144,50 

77.  Macarrão caseiro 

Tipo parafuso/espaguete/farfalle 

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg. Apresentar 

KG 1.300 11,19 14.547,00 
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licença sanitária do estabelecimento. 

78.  Macarrão caseiro 

 Tipo cabelo de anjo 

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg. Apresentar 

licença sanitária do estabelecimento. 

KG 400 11,52 4.608,00 

79.  Macarrão caseiro integral  

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg. Apresentar 

licença sanitária do estabelecimento. 

KG  200 12,85 2570,00 

80.  Macarrão caseiro colorido (vegetais- 

cenoura, beterraba, espinafre, 

brócolis, couve) 

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg. Apresentar 

licença sanitária do estabelecimento. 

KG 300 13,52 4.056,00 

81.  Melado de Cana  

Descrição Detalhada: Elaborado a 

partir de cana de açúcar sadias, 

através do processo de evaporação do 

caldo da cana. Livre de sujidades, 

mofos, insetos e parasitas. Sabor e cor 

característicos, com data de 

fabricação e prazo de validade. 

Apresentar licença sanitária do 

estabelecimento. 

KG 500 11,76 5.880,00 

82.  Amendoim Descascado  

Descrição Detalhada: cru para 

preparo, limpo, íntegro com todas as 

KG  150 7,97 1.195,50 
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partes comestíveis aproveitáveis, 

isento de matéria terrosa, parasitas, 

livres de umidade e fragmentos 

estranhos. Apresentando aspecto, cor 

e sabor característico, recém colhido.  

O produto que não apresentar boas 

condições para preparo, será 

recusado no ato de entrega. Pacote de 

500g. 

83.  Milho para pipoca 

Descrição Detalhada: tipo 1, classe 

amarela. Acondicionada em 

embalagem de 500g. 

KG  50 4,21 210,50 

84.  Mel de abelha  

Descrição Detalhada: Puro, sem 

conservantes, cor e sabor 

característicos. Não pode ter presença 

de mofos, bolores. Entregue em potes 

de 0,500g a 2 kg aproximadamente. 

Deve ser bem lacrado. O veículo com 

carroceria de transporte fechado,  

devem ser mantidos em perfeito 

estado de conservação e higiene. Não 

é permitido transportar alimentos 

com pessoas e animais (a cabine do 

condutor deve ser isolada da parte 

que contém os alimentos). O 

transporte, a carga e a descarga 

devem garantir a integridade e a 

qualidade do produto e impedir a 

contaminação e a deterioração do 

produto. O produto deverá estar de 

acordo com a legislação vigente nas 

KG 100 24,41 2.441,00 
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esferas municipal ou estadual 

conforme necessite o produto. 

Entrega conforme cronograma 

enviado pela coordenação da 

alimentação escolar. Rotulagem 

contendo, no mínimo, o nome do 

fabricante e o do produto, o CNPJ do 

fabricante, o número do lote, a data 

de fabricação e a data ou prazo de 

validade e o carimbo de inspeção do 

SIF/ DIPOA (Sistema de Inspeção 

Federal) ou SIE (Sistema de Inspeção 

Estadual) ou SIM (Sistema de 

Inspeção Municipal). Embalagem 

transparente, atóxica. 

85.  Arroz Parboilizado  
Descrição Detalhada: 
Acondicionados em embalagens 
adequadas segundo as normas 
higiênico-sanitário, com informação 
nutricional, dados do fornecedor, 
data de fabricação e prazo de 
validade.  Pacote de 5 Kg. 

PCT  400 16,18 6.472,00 

86.  Biscoito Palito (salgado) tipo caseiro, 
crocante assado.  
Descrição Detalhada: Fresco, sabor 
característico, acondicionado em 
embalagens de no máximo 1 kg. 
Apresentando informação 
nutricional, datas de fabricação e 
validade e registro do técnico 
responsável. Apresentar licença 
sanitária do estabelecimento. 

KG 400 16,21 6.484,00 

 

*OBSERVAÇÃO: DEFEITOS QUE NÃO SERÃO TOLERADOS:  

Para as frutas: 
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 1 - Podridão;  

 2 - Manchas escuras;  

 3 - Danos profundos; 

 4 - Queimadura de sol em área maior que 10%;  

 5 - Defeitos provocados por pragas ou doenças; 

 6 – Se estiver passada do ponto de maturação;  

 7 - Amassados; 

 8 - Danos mecânicos; 

 9 - Imaturidade;  

10 - Polpa escura (marrom). 

 

Para os legumes:  

1 - Substâncias terrosas; 

2 - Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;  

3 - Parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens; 

4 - Umidade externa anormal;  

5 - Odor e sabor estranhos;  

6 - Enfermidades;  

7 - Danos por lesões que afetem a sua aparência. 

  

Para as hortaliças: 

 1 - As hortaliças deverão estar frescas e sãs. Apresentar cor, odor e sabor 

característicos. Não poderão estar golpeadas e danificadas que prejudiquem sua 

aparência e utilização. As folhas deverão se apresentar intactas e firmes, sem sinais 
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de amarelecimento. Deverão estar isentas de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e outros animais 

nos produtos e nas embalagens, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 

 
O valor total máximo da presente aquisição é de R$ 424.530,25 (Quatrocentos e 

vinte e quatro mil e quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos). 

 


