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A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, com sede na Trav. José Jorge Matias, s/n, 
bairro Campo Velho, em Quixadá, Estado do Ceará, através da Presidente da Comissão de Licitação, faz saber a 
todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL da Chamada Pública n2 08.001/2021-CHP, conforme o 
que se segue: 

1- DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar as amostras na Secretaria da Educação, 
Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE, até 2 (dois) dias, para avaliação e seleção dos produtos 
a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de 
habilitação. O resultado da análise será publicado em 24 horas após o prazo da apresentação das amostras. 

LEIA-SE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A ESTE ADENDO: 

6.1 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar, 

classificados provisoriamente em primeiro lugar, serão convocados através da publicação de Ata de 

Habilitação para entregar as amostras dos produtos na Secretaria da Educação, Rua José de Queiroz 

Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE, em data e horário a ser previamente agendado, para avaliação e 

seleção dos produtos a serem adquiridos, os quais serão submetidos a testes necessários. 

6.2 - A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências 

deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta. 

Ø
6.3 - As amostras serão analisadas pela equipe técnica do Núcleo da Alimentação e Nutrição da Secretaria 

da Educação e representante(s) do CAE, observando-se as características organolépticas (sensoriais), que 

serão verificadas através de degustação e comparação, de acordo com as características próprias do 

produto, como a cor, o sabor, o odor e a textura do alimento, além das seguintes exigências: 

6.3.1 - Os produtos deverão estar em conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e com as exigências da Vigilância Sanitária. 

6.3.1.1 - A equipe de Nutrição emitirá um parecer técnico sobre a aprovação ou reprovação (quando for o 

caso), devidamente assinado e identificado. 

6.3.1.2 - Para o item Polpa de frutas as amostras serão analisadas conforme segue: 

DO RELATÓRIO DE AMOSTRAS DA CHAMADA PÚBLICA- Art. 33 DA RESOLUÇÃO 

FNDE/CD/N° 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013. 

ANÁLISE DA AMOSTRA PRODUTO: 

POLPA DE FRUTAS MARCA: 

FORNECEDOR: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANALISES SIM NÃO 

1— PRESENÇA DEROTULAGEM ( 	) ( 	) 
2 - NOME DO PRODUTOR ( 
3—ENDEREÇO DO PRODUTOR ( 
4 - POLPAS DE FRUTAS APRESENTAM N° DE REGISTRO NO MAPA - SIF ( 
5— DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE ( 
6— RENDIMENTO SATISFATÓRIO ( 
7- INGREDIENTES ( 
8— PESO BRUTO ( 
9—EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE ( 
10- CONSERVANTES, ACIDULANTE E/OU AGENTES QUÍMICOS ( 

6.4 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar 

receberão um termo de recebimento das amostras. 

2- DOS DEMAIS ASSUNTOS 

3.1 - Todos os demais assuntos inerentes ao Edital, seus anexos, não mencionados neste ADENDO, seguem 
inalterados. 

Quixadá/CE, 19 de abril de 2021. 

MirlIa Mar iaj$'aldanha Lima 
Presidente da Cdmissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

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 aos 

alunos da Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da 

Educação de Quixadá. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 

contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados 

na Unidades de Ensino do Município de Quixadá, garantindo melhoria do rendimento 

escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde daqueles 

que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso 

igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. Assim, em 

atendimento a Lei, a presente solicitação busca a aquisição de gêneros alimentícios, 

destinado à alimentação escolar provenientes da Agricultura Familiar. Ressalta-se que 

a lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009, destina no mínimo, 30% do valor repassado aos 

estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para o programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser 

utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1. A aquisição ora solicitada, será realizada por empreendedores da Agricultura 

Familiar Rural e ou de suas organizações, devendo o mesmo obedecer todas as normas 

necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios. 

ITEM DESCRIÇÃO UND FUND CRECHE 
EPRÉ-

SCOLA 
EJA EE 

01 

CARNE BOVINA CARNE BOVINA 

MUSCULO 	EM 	CUBOS 	- 
Especificação/classificação: 

magra, 	cortada 	em 	cubos, 

produto com coloração vermelho- 

escura 	característica, 	sem 	osso, 

pode conter no máximo 10% de 

gordura, 3% de água e no máximo 

3% 	de 	aponeuroses, 	deve 	ser 

isenta 	de 	cartilagens; 	de 	1 

qualidade, congelada, sabor e cor 

característica 	do 	produto, 	sem 

manchas 	esverdeadas, 	com 

KG 780 240 173 15 37 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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ausência de sujidades, parasitas e 

larvas, não pegajosa. Sem mistura 

de outras espécies. 	Em perfeito 

estado de conservação, sem odor 

impróprio 	ou 	quaisquer 

características que inviabilizem o 

consumo humano. Produto com 

registro 	do 	Selo 	de 	Inspeção 

Estadual SIE ou o Selo de Inspeção 

Municipal 	SIM. 	Embalagem: 
plástica 	transparente, 	não 

reciclada, 	em 	pacotes de 	1 kg, 

embalada a vácuo, com exposição 

da tabela nutricional, composição, 

além 	de 	outras 	informações 

daquelas obrigatórias constantes 

na Resolução Instrução Normativa 

MAPA 	N 	16 	de 	23/06/2015. 

Validade mínima de 06 meses da 

data de entrega. 

02 

CARNE 	BOVINA 	MOÍDA 	- 
Especificação/classificação: 

magra, 	moída, 	produto 	com 

coloração 	vermelho-escura 

característica, 	pode 	conter 	no 

máximo 10% de gordura, 3% de 

água 	e 	no 	máximo 	3% 	de 

aponeuroses. Deve ser isenta de 

cartilagens 	e 	de 	ossos, 	de 	1 

qualidade, sabor característico do 

produto, 	sem 	manchas 

esverdeadas, 	com 	ausência 	de 

sujidades, parasitas e larvas, não 

pegajosa. Sem mistura de outras 

espécies. 	Em perfeito estado de 

conservação, sem odor impróprio 

ou quaisquer características que 

inviabilizem o consumo humano 

imediato. 	Deve 	ser 	entregue 

congelada. Produto com Selo de 

Inspeção 	Municipal 	SIM. 

Embalagem: 	 plástico 

transparente, 	não 	reciclado, 

resistente, 	em 	pacotes de 	1kg, 

com 	exposição 	da 	tabela 

KG 780 240 173 15 37 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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nutricional, composição, além de 

outras 	informações 	obrigatórias 

constantes 	na 	Resolução 

Instrução Normativa MAPA N2  16 

de 23/06/2015. Validade mínima 

de 06 meses da data de entrega. 

03 

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - 

Especificação/classificação: 	de 

primeira qualidade, corte tipo filé, 

limpo, 	sem 	escamas, 	espinhas, 

vísceras 	e 	cartilagens; 

apresentando cor, odor e sabor 

próprios, não amolecido e nem 

pegajoso, 	sem 	manchas 

esverdeadas. 	Ausência 	de 

sujidades, parasitas e ovos. Pode 

conter de 10 a 12% de água. Suas 

condições 	deverão 	estar 	de 

acordo 	com 	a 	Instrução 

Normativa 	MAPA 	N 2 	16 	de 

23/06/2015. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE 

ou o Selo de Inspeção Municipal 

SIM. Embalagem: acondicionados 

em 	bandeja 	de isopor, coberta 

com 	plástico 	fino 	transparente, 

atóxico contendo 1 kg do mesmo; 

devendo 	apresentar 	na 

embalagem 	o 	peso 	líquido, 	as 

informações 	nutricionais, 	nome 

do 	fornecedor 	e 	o 	prazo 	de 

validade. 

KG 520 160 115 10 25 

04 

BOLACHA 	 CASEIRA- 

Especificação/classificação: 	as 

bolachas deverão ser fabricadas 

a 	partir 	do 	amassamento 	de 

massa preparada com matérias 

primas sãs e limpas a base de 

farinhas de trigo refinadas e/ou 

integrais, 	amidos, 	féculas 

fermentadas, ou não, e outras 

substâncias 	alimentícias 	como: 

óleo e 	ovos 	de 	boa qualidade. 

Deve 	ser 	livre 	de sujidades, 

isenta 	de 	matéria 	terrosa, 

KG 1.560 480 345 30 75 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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parasitos, 	devendo 	estar 	em 

perfeito estado de conservação. 

Serão 	rejeitadas 	bolachas 	mal 

assadas, 	queimadas, 	de 

características 	organolépticas 

anormais. 	As 	mesmos 

deverão 	estar 	livres 

de 	sujidades 	ou 	quaisquer 

outros tipos de 	contaminantes 

como fungos e bolores. Não é 

permitido 	o 	uso 	de 	aditivos 

artificiais. 	Cada 	unidade deverá 

pesar 	lOg. O local de produção 

deverá 	ter 	Registro 	Sanitário 

liberado pela Vigilância Sanitária 

(se 	produção 	coletiva). 

Embalagem: seu invólucro deve 

ser 	transparente 	atóxico, 	não 

reciclado, o qual deve informar 

no rótulo os ingredientes, a data 

de fabricação e validade, além de 

informações como a presença ou 

não de leite e seus derivados, e 

de glúten, conforme a 	Lei 	N 

8.543 de 23/12/1992), Peso por 

sacos de 500g. 

05 

BISCOITO 	DE 	POLVILHO 	- 

Especificação/classificação: 

isento de glúten, formato tipo 

bola ou palito, 90% do produto 

deve 	estar 	com 	suas 

características 	físicas 	intactas. 

Serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 

assados, 	queimadas, 	de 

características 	organolépticas 

anormais. Consistência crocante 

feito 	de 	fécula 	de 	mandioca, 

óleo, leite, água e sem sal. Cada 

unidade deverá pesar cerca de 

5g. 	Local 	de 	produção 	com 

Registro 	da 	Sanitário 	liberado 

pela 	Vigilância 	Sanitária 	(se 

produção 	coletiva) 	ou 	Selo 

Inspeção 	Municipal 	- 	SIM. 

Embalagem: seu invólucro deve 

KG 1.560 480 345 30 75 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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ser transparente atóxico, o qual 

deve 	informar 	no 	rótulo 	os 

ingredientes, 	a 	data 	de 

fabricação e validade, além de 

informações como a presença ou 

não de leite e seus derivados, e 

de glúten, 	conforme a 	Lei 	N 2  

8.543 de 23/12/1992), Peso por 

sacos de 500g. 

\ç 
( 

06 

BOLO 	CASEIRO 	- 
Especificação/classificação: 

composto de margarina, farinha 

de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, 	açúcar, 	ovos, 	leite 

integral "in natura" e fermento 

em 	pó. 	Sabores 	batata 	doce, 

jerimum, macaxeira ou milho. O 

tamanho 	e 	o 	peso 	serão 

informados 	no 	momento 	do 

pedido. 	Serão 	rejeitados bolos 

mal 	 assados, 

queimados, amassados, quebrad 

os, achatados, gosmentos e com 

aspecto 	 de 

massa pesada e de característi 

cas organolépticas anormais. Os 

mesmos 	deverão 	estar 	livres 

de 	sujidades 	ou 	quaisquer 

outros tipos de 	contaminantes 

como fungos e bolores. Local de 

produção 	com 	Registro 	da 

Sanitário liberado pela Vigilância 

Sanitária (se produção coletiva). 

Embalagem: 	embalados 

individualmente 	em 	recipiente 

de 	plástico descartável. 	Deverá 

apresentar no rótulo o nome do 

produtor, os ingredientes, a data 

de 	produção 	e 	a 	data 	de 

validade, deverá ter sido feito no 

dia anterior ou no mesmo dia da 

entrega. 	Deverá 	conter 

informação sobre a presença de 

glúten e lactose. 

KG 2.600 800 575 50 125 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 
Telefone: (88) 3412-4061 
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ACEROLA 	 - 
Especificação/classificação: 

tamanho médio a grande, fresca, 

aroma, cor e sabor próprios da 

espécie e variedade; apresentar 

grau de maturação tal que lhes 

permita suportar a manipulação, 

o transporte e a conservação em 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato 	e 	imediato. 

Não 	estar 	golpeada 	ou 

danificada por quaisquer lesões 

de 	origem 	física 	ou 	mecânica 

que afetem a sua aparência e 

qualidade, 	não 	conter 

07 
substâncias terrosa, sujidades ou 

corpos 	estranhos 	aderentes 	a 

superfície da casca, estar isenta 

de 	umidade 	externa 	anormal, 

aroma e sabor estranho, estar 

livre de resíduos de fertilizantes 1 

e 	de 	resíduos 	de 	defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos, 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

KG 1.040 320 230 20 50 

CNNPA 	n 9 	12, 	de 	1978. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	saco 	plástico 

resistente em pacotes de 1kg e 

em caixa plástica transportadora 

vazada, 	 devidamente 

higienizada. 

ALFACE 	 - 
Especificação/classificação: 	de 

primeira qualidade compacta e 

firme, 	deverá 	apresentar 

coloração 	uniforme, 	típica 	da 

08 
variedade. 	Não são 	permitidos 

danos 	que 	alterem 	sua 

conformação e aparência. Estar 

própria 	para 	o 	consumo, 

procedente 	de 	espécimes 

vegetais 	genuínos 	e 	sãos; 	em 

perfeito 	estado 	de 

KG 100 40 30 05 05 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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desenvolvimento 	do 	tamanho, 

aroma e cor próprios da espécie 

e 	da 	variedade; 	estar 	livre 	da 

maior 	parte 	possível 	de 	terra 

aderente; estar livre de resíduos 

de fertilizantes e de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 

ser 	 prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a 

Resolução 	CNNPA 	n2 	12, 	de 

1978. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	saco 	plástico 

resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando 

em 	média 	1kg 	e 	em 	caixas 

vazadas 	transportadora 	de 

alimentos 	de 	cor 	clara, 

devidamente higienizadas. 

09 

BANANA 	 - 
Especificação/classificação: 

prata, 	em 	penca, 	tamanho 

médio a grande, fresca, aroma, 

cor e sabor próprios da espécie e 

variedades, apresentar grau de 

maturação tal que lhes permita 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato 	e 	imediato. 

Ser 	colhido cuidadosamente 	e 

não estar golpeada ou danificada 

por quaisquer lesões de origem 

física ou mecânica que afetem a 

sua aparência, e qualidade não 

conter 	substâncias 	terrosa, 

sujidades ou 	corpos estranhos 

aderentes à superfície da casca, 

estar isenta de umidade externa 

anormal, 	aroma 	e 	sabor 

estranho, estar livres de resíduos 

de fertilizantes. Livre de resíduos 

de defensivos agrícolas, devendo 

ser 	 prioritariamente 

agroecológicos. 

KG 26.000 8.000 5.750 500 1.250 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara, 	devidamente 

higienizadas. 

10 

BATATA 	DOCE 	- 
Especificação/classificação: 	de 

primeira 	qualidade, 	bem 

desenvolvida, 	compacta, 	lisa 	e 

firme, 	de 	tamanho 	médio 	a 

grande, 	de 	colheita 	recente 	e 

fresca; 	apresentar 	coloração 

uniforme, 	típica 	da 	variedade. 

Não são permitidos danos que 

alterem 	sua 	conformação 	e 

aparência. 	Com 	grau 	de 

maturação tal que lhe permita 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação. Não 

são 	permitidas 	rachaduras, 

cortes e perfurações, parasitas e 

larvas. 	Deverão estar livres da 

maior 	parte 	possível 	de 	terra 

aderente ou sujidades. Deverão 

estar 	isentas 	de 	umidade 

externa anormal, odor e sabor 

estranhos. Livre de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 

ser 	 prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a 

Resolução 	CNNPA 	n2 	12, 	de 

1978. 	Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor clara. 

KG 1.560 480 345 30 75 

11 

CAJU 	 - 
Característica/classificação: 

fruto tropical, em perfeito grau 

de 	maturação, 	de 	tamanho 

médio a grande, de 

primeira 	qualidade, 	bem 

desenvolvido, compacto e firme, 

deverá 	apresentar 	coloração 

uniforme, típica da variedade e 

espécie. Grau de maturação que 

KG 780 240 173 15 37 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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lhe 	permita 	suportar 	a 

manipulação, o transporte e a 

conservação 	em 	condições 

adequadas 	para 	consumo 	In 

natura". 	Não 	são 	permitidas 

rachaduras, 	cortes 	e 

perfurações. Deverá estar COM 

CASTANHA 	no 	momento 	da 

entrega. 	Deverá 	estar 	sem 

sujidades, 	parasitos 	e 	larvas. 

Livre de resíduos de defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológicos 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

CNNPA 	n 2 	12, 	de 	1978. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizadas. - 

12 

CEBOLINHA 

Especificação/classificação: 	de 

primeira 	qualidade, 	deverá 

apresentar coloração uniforme, 

típica da variedade, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e bem desenvovidas, sem áreas 

escuras, 	tamanho 	médio 	a 

grande, íntegra. Sabor e cheiro 

típicos 	da 	variedade. 	Sem 

presença de larvas, sem insetos 

e 	sem 	matéria 	terrosa, 	sem 

defeitos que possam alterar sua 	KG 

aparência e qualidade. Não são 

permitidos 	danos 	que alterem 

sua 	conformação 	e 	aparência. 

Serão 	rejeitadas 	no 	ato 	da 

entrega aquelas com a presença 

de 	folhas 	amareladas, 

manchadas 	e 	sem 	bulbo 

Deverão estar livre de resíduos 

de 	fertilizantes 	e 	defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológicos 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

160 40 26 04 04 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Teiefone: (88) 3412-4061 
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Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	saco 	plástico 

resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando 

em média de 1kg e em caixas 

vazadas 	transportadora 	de 

alimentos de cor clara. 

CNNPA 	n 2 	12, 	de 	1978.  

13 

COENTRO 	 - 
Especificação/classificação: 	de 

primeira 	qualidade, 	deverá 

apresentar c&oração uniforme, 

típica da variedade, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e bem desenvolvidas, sem áreas 

escuras, 	tamanho 	médio 	a 

grande, íntegra. Sabor e cheiro 

típicos 	da 	variedade. 	Sem 

presença de larvas, sem insetos 

e 	sem 	matéria 	terrosa, 	sem 

defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade, estarem 

isentas 	de 	umidade 	externa 

anormal, 	odor 	e 	sabor 

estranhos. 	Serão 	rejeitadas 	no 

ato da entrega aquelas com a 

presença de folhas amareladas 

ou 	manchadas. 	Deverão 	estar 

livre de resíduos de fertilizantes 

e 	resíduos 	de 	defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológicos 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

CNNPA 	n 2 	12, 	de 	1978. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	saco 	plástico 

resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando 

em 	média 	1kg 	e 	em 	caixas 

vazadas 	transportadora 	de 

alimentos de cor clara. 

KG 160 40 26 04 04 

14 

COUVE 	MANTEIGA 	- 
Especificação/classificação: 	de 	

KG 
primeira 	qualidade, 	devera 

apresentar co'oração uniforme;  

160 70 58 04 08 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro — Quixadá-CE 

Telefone-  (88) 3412-4061 
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- 

típica da variedade, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e bem desenvolvidas, sem áreas 

escuras, 	tamanho 	médio 	a 

grande, íntegra. Serem frescas, 

colhidas ao atingir o grau normal 

de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento 	do 	tamanho, 

aroma e cor próprios da espécie 

e variedade 	estarem 	livres da 

maior 	parte 	possível 	de 	terra 

aderente; 	estarem 	isentas 	de 

umidade externa anormal, odor 

e 	sabor 	estranhos. 	Serão 

rejeitadas no ato da entrego 

aquelas com 	a presença de 

folhas 	amareladas 	ou 

manchadas. Deverão estar livre 

de 	resíduos 	de 	fertilizantes 	e 

resíduos de defensivos agrícolas 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a 

Resolução 	CNNPA 	n2 	12, 	de 

1978. 	Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	saco 	plástico 

resistente, 	não 	reciclado. 

transparente ou leitoso pesando 

em 	média 	1kg 	e 	em 	caixas 

vazadas 	transportadora 	de 

alimentos de cor clara. 

15 

GOIABA 	VERMELHA 
Especificação/classificação-

tamanho médn a grande, fresc-, 

apresentando 	aroma, 	cor 	e 

sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 

variedade; 	ap'sentar grau 	de 

maturação ta' que lhes permita 	
KG 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato e 	imediato 

Não 	estar 	golpeada 	ei. 

danificada por quaisquer lesões 

de 	origem 	física 	ou 	mecânic 

1.040 320 230 20 50 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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que afetem a sua aparência e 

qualidade, 	não 	conter 

substâncias 	terrosas, 	sujidades 

ou corpos estranhos aderentes à 

superfície da casca; estar isenta 

de 	umidade 	externa 	anormal, 

aroma e sabor estranho, estar 

livre de resíduos de fertilizantes 

e livre de resíduos de defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológicos 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

CNNPA 	n2 	12, 	de 	1978. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadorp, de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizada. 

16 

JERIMUM DE LEITE, CABOCLO 

OU 	JACARÉ 	 - 

Especificação/classificação: 	d 

primeira 	qualidade, 	bem 

desenvolvido, 	tamanhos 

variados, compacto, liso e polpa 

firme 	e 	íntegra; 	de 	coloração 

uniforme 	e 	sem 	brilho 

apresentando 	odor 	e 	sabor 

característicos 	de 	colheita 

recente 	e 	fresca. 	Não 	são 

permitidos 	danos que 	alterem 

sua 	conformação 	e 	aparência; 

com grau de maturação tal que 	KG 

lhe 	permita 	suportar 	a 

manipulação, o transporte e 	. 

conservação. Não são permitidas 

rachaduras, 	cortes 	e 

perfurações 	Estarem 	livres 	de 

terra 	 aderente 

ou 	sujidades, 	parasitas, larvas e 

umidade externa anormal, odor 

e sabor estranhos. Não dever),  

ter resíduos de fertilizantes, nem 
de defensivos agrícolas, devendo 

ser 	 prioritariamente 

agroecológicoc de acordo com & 

6.731 2.706 1.996 156 656 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

(entro - Quixadá-CE 

Tetdfone: (88) 3412-4061 



PR&EETURA 

Resolução 	CNNPA 	n 	12, 	de 

1978. 	Embalagem: 	deverá ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara, 	devidamente 

higienizadas. 

17 

MACAXEIRA TPO BRANCA OU 

AMARELA 	 - 

Especificação/classificação: 

fresca e com casca inteira, isenta 

de umidade. Raízes de tamanho 

médio 	a 	grande, 	firme 

compacta, sabor e cor próprios 

da 	espéde 	isenta 	de 

enfermidades, parasitas e larvas 

material 	terroso 	e 	sujidades: 

sem danos fíçicos e mecânicos 

oriundos 	do 	manuseio 	e 

transporte. Livre de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 

ser 	 prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a 

Resolução 	CNNPA 	n 2 	12, 	de 

1978. 	Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizadas. 

KG 1.180 366 261 22 56 

18 

MAMÃO 	rORMOSA 	- 

Especificação/classificação: com 

casca 	lisa, 	tamanho 	médio 

grande, 	fresco, 	aroma, 	cor 	e 

sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 

variedade, 	apr'sentar 	grau 	de 

maturação tal que lhes permita 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em 	KG 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato 	e 	imediato. 

Ser 	colhido 	cuidadosamente 	e 

não 	estar 	golpeado 	QJ 

danificado por quaisquer lesões 

de 	origem 	física 	ou 	mecânica. 

que afetem a sua aparência e 

qualidade, 	não 	conter 

11 	1.560 480 345 30 75 

Rua Jose de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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substâncias terrosa, sujidades ou 

corpos 	estranhos 	aderentes 	à 

superfície da casca, estar isenta 

de 	umidade 	externa 	anormal, 

aroma e sabor estranho. Estar 

livres 	de 	resíduos 	de 

fertilizantes. Uvre de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 

ser 	 prioritariamenta 

agroecológicos de acordo com a 

Resolução 	CNNPA 	n9 	12, 	de 

1978. 	Emba!a9em: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizadas. 

19 

MANGA 	 - 
Especificação/classificação: 

Coité 	ou 	Jasmim, 	de 	primei!  - 
qualidade, 	tamanho 	médio 

grande, 	fresca, 	aroma, 	cor 	e 

sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 

variedade; 	apresentar grau 	de 

maturação tal que lhes permita 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato 	e 	imediato 

Não 	estar 	golpeada 	ci 

danificada por quaisquer lesões 

de 	origem 	física 	ou 	mecânic 	KG 

que afetem 	sua aparência e 

qualidade, 	não 	conter 

substâncias terrosa, sujidades o' 

corpos 	estranhos 	aderentes 

superfície da casca, estar isenta 

de 	umidade 	externa 	anorma. 

aroma e sabor estranho, est 

livres 	de 	resíduos 	d 

fertilizantes. 1.Kre de resíduos d' 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 

ser 	 prioritariamenta 

agroecológicos de acordo com 

Resolução 	CNNPA 	n2 	12, 	de 

1978. 	Emba!aem: 	deverá 	ser 

1.560 480 345 30 75 

Rua Josá de Queiroz Pessoa, 1932 

(entro - Quixadá-CE 
Tefone: (88) 3412-4061 



PREFEtTURA 

a MLm;c;pa: 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de-

cor 
e

cor 	clara 	e 	devidamente 
higienizadas. 

20 

MELANCIA 	 - 

Especificação (classificação: 

tamanho varco, fresca, arom?, 

cor e sabor pró2rios da espécie  e 

variedade; 	apresentar grau 	de 

maturação tai que lhes permita 

suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em 

condições 	adequadas 	para 	o 

consumo 	mediato 	e 	imediato 

Não 	estar 	golpeada 	ou 

danificada por quaisquer lesões 

de 	origem 	física 	ou 	mecânica 

que afetem  z 	sua aparência e 

qualidade; 	não 	conter 

substancias 	terrosas, 	sujidades 

ou corpos estranhos aderentes 

superfície da casca, estar isent' 

de 	umidade 	externa 	anorma 

aroma e sabo 	estranho, esta' 

livre de resíduos de fertilizantes 

e 	de 	defensivos 	agrícolas 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com 

Resolução 	CNNPA 	n2 	12, 	d 

1978. 	Embagem: 	deverá ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidament' 

higienizadas. 

: 	
KG 1.560 480 345 30 75 

21 

MILHO 	'JFDE 	(ESPIGA) 

Especificaç/cIassificação: 

fresco, 	de 	primeira 	qualidade 

apresentando 	grau 

maturação ta 	que lhe permit 

suportar 	manipulação, 	o 	UND 

transporte e 	conservação em 

condições 	ac'»uadas 	para 
consumo, 	de 	grãos 	macio 

e 	coloração 	uniforme, 	arom 

cor 

7.800 2.400 1.725 150 375 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixad-CE 

Tt 'fone: (88) 3412-4061 
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e sabor típico da espécie, recé 

m colhidos e em perfeito estado 

de 	 desenvolvimento. 

Não serão permitidos danos que 

lhe 	 alterem 

a conformação e aparência. 

Isento 	de 	sujidades, 

parasitas, 	larvas, 	cortes 	e 

perfurações. 	Espigas 	de 

tamanho 	médio 	a 	grande 	e 

parcialmente sem 	palhas. 	Livre 

de 	resíduos 	de 	defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológicos 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

CNNPA 	ng 	12, 	de 	1979 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazades 

transportador' de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizadas. 

1 

22 

PIMENTÃO 	VERDE 	- 

Especificação/classificação: 

tamanho 	médio 	a 	grand2, 

aparência fresca, 	de 	CO.,  

brilhantes, lisos e viscoso, firme 

e 	sem 	áreas 	escuras, 	sem 

defeitos que ocssam alterar sua 

aparência 	e 	oalidade, 	colhid 

ao 	 atingir 

grau de evolução completo e pe: 

feito 	estado 

desenvolvimento, de 	colheita 	
KG 

recente, 

isento de danos e defeitos 	de 

atureza 	fsica 	ou 	mecânici', 

matéria 	 terro 

aderente, sujidades, parasitas e 

arvas 	 e defensivc 

agrícolas. Livre 	de 	resíduos 	de 

defensivos 	e.'ícolas, 	devend 

ser 	 prioritariament' 

agroecológicos. de acordo com  ;i 

Resolução 	CNNPA 	n9 	12, 	ce 

1978. 	Embalagem:  deverá se 

1.560 480 345 30 75 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

(entro  - Quixadá-CE 

Telefone: (88) 3412-4061 
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ia M iciça ,  

entregue 	em 	saco 	plástico 
resistente, 	não 	reciclado 
transparente ou leitoso pesando 
em 	média 	1kg 	e 	em 	caixas 
vazadas 	transportadora 	de 
alimentos 	de 	cor 	clara 	e 

devidamente higienizada. 

23 

TOMATE 	TIPO 	COMUM 
Especifica ço/:!assificação: 	em 
período 	intermediário 	ce 

maturação ou maduro, pele sem 

deteriorizaçc, 	tamanho médio 

a 	grande, 	fme 	e 	com 	boa 

apresentação. 	Casca 	integra 

isento 	de 	enfermidades 

sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 
material 	terroso, 	sem 	danos 
físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio 	e 	transporte. 	Com 

cor, 	sabor 	e 	aroma 

característicos 	da espécie. 	Com 	KG 

polpa firme e intacta. Adequado 

para o consumo humano seneo 

livre 	de 	resíduos 	de 

fertilizantes/defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente 	agroecológico 

de 	acordo 	com 	a 	Resolução 

CNNPA 	n2 	12, 	de 	1973. 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportador 	de alimentos de 

cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizadas. 

1.300 400 288 25 62 

24 

FEIJÃO 
Especificação/classificação: 	de 

corda, 	tipo 	1, 	constituído 	de 

grãos inteiros, novos, e sadios 

Isento 	de 	matéria 	terrosa 

pedras, fungos ou parasitas, livre 	KG 	6.800 
de 	fragrne:tos 	estranhos, 

umidade, e misturas de outras 
variedades ou espécies. Livre de 

resíduos de defensivos agrícolas, 

devendo 	ser 	priorita riam en: 

2.730 2.013 157 650 

Rua Jo; J de Queiroz Pessoa, 1932 

centro - Quixadá-CE 

Tefone: (88) 3412-4061 
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agroecológicos. 	Suas condições 

deverão estar de acordo com a 

Instrução Normativa MAPA N 

16 de 23/06/2015. Embalagem 

primária: 	transparente, 	não 

reciclada, 	atóxica, 	de 	1 	kg, 

apresentando 	rotulagem 	com 

data 	de 	validade, 	tabela 

nutricional e nome do produtor 

Embalagem 	secundária: 	saco 

plástico resistente, de primeiro 

uso, não reciclado. 

25 

GALINHA CAIPIRA OU PÉ DURO 

- 	Especificação/classificação 

galinha 	criada 	no 	sistema 	de 

semi confinamento: presa e i 
solta, nos terreiros, com prazo 

mao 	de prc-;ção de carnes e 

ovos, com 5aixa produtividade 

que 	o 	da 	avicultura 	industriaí.  

caracterizando-se 	como 	uma 

produção 	saudável. 	Recém 

abatida, 	sadia, 	limpa 

acompanham 	as 	vísceras: 

coração, fígado e moela em 
embalagem 	separada. 	Sem 
penas, 	sem 	"canhão", 	ser- 
tripas, sem cabeça e sem pés. 

Apresentando 	cor 	arriareld 

rosada, sem ecurecirnerto o 

manchas 	esverdeadas 

Contendo 	iaentificação 	do 

produto e prazo de validade de 

no máximo 15 dias depois de 

abatida. Suas condições deverão 

estar de acorde com a Instrução 

Normativa 	MAPA 	N2 	16 	d- 

23/06/2015 	Produto 	com 

registro 	do 	Selo 	de 	lnspeçãu 

Estadual 	S'E 	ou 	o 	Selo 	dz 

Inspeção 	Municipal 	SIM 

Embalagem: 	deverá 	ser 

entregue congelada, embalada 

individualmente 	em 	saco 

plástico, 	transparente. 

KG 	1.040 320 230 20 50 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
centro - Quixadá-CE 

Teia-fone: (88) 3412-4061 



PREFEITURA DE 

1.* 

resistente resistente e atóxico. As vísceras 

deverão 	ser 	embaladas 

separadamente, 	em 	saco 

plástico 	resistente 	e 

transparente. 

26 

OVO 	DE 	GALINHA 

Especificação/classificação: 

novo, recém colhido, de ótima 

qualidade, casca 	limpa de cor 

marrom 	ou 	branca, 	sem 

sujidades, 	casca 	íntegra. 

homogênea, firme, lisa, 	pouco 

porosa, 	sem 	rachaduras 

Tamanho médio a grande, com 

peso 	aproximado 	de 	60g. 

Produto com registro do Selo dt-

Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal 	SIM. 

Embalagem: 	lâminas 	com 

divisórias 	céIuas 	de 	papelão 

forte, inodoro e secas As lâminas 

deverão 	ser 	recobertas 	por 

plástico 	 transparente 

envolvendo 	todo 	o 	produto 

Cada lamina deverá conter 30 

unidades. Na rotulagem deverá 

ter data de produção e validade 

e 	o 	nome 	do 	produtor 

Embalagem 	fecundaria: 	caixas 

de papelão resstentes. 

BDJ 1.200 140 230 14 66 

27 

PÃO 	CASEIRO 

Especificação/dssificação: 

deve ser fabricado com matérias 

primas 	de 	primeira 	quaIidac 

(farinha 	de 	.rgo 	enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, 

margarina, ága, sal e fermento 

biológico). 	Na 	receita 	deverá 

conter 	uma 	parte 	de 	batata 

doce, 	macaxeira 	ou 	jerimum 

para 	melhor'.r 	a 	qualidade 

nutricional. Deverá estar isero 

de 	matéria 	terrosa, 	parasitos. 

larvas e mofo. Estar em perfeito 

estado de conservação. Cheiro e 

KG 4.000 440 700 45 200 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixad-CE 

f,ne: (88) 3412-4061 
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odor 	característicos. 	Serál 
rejeitado o 	pão queimado ou 

mal 	assado. 	Cada 	unidade 

deverá 	pesar 	50g. 	Fabricação 

máxima 	de 	01 	(um) 	dia 	e 

validade 	de 	04 	(quatro) 	dias 
dentro dos 	quais 	no 	deve 
haver 	alteração 	das 

cara'terísticas 	originais, 	corno 

murchar e presença de fungos. 

Local de produção com Registro 

Sanitrio liberado pela Vigilância 

Sanitária (se r'odução coletiva). 

Embalagem: olástico resistente 

atóxica, 	no 	reciclad, 

transparente, 	contende 

especificações !o produto, data 

de 	produção 	e 	de 	validade. 

Embalagem 	contendo 	30 

unidades de 50g. O rótulo deve 

ainda 	apresentar 	informações 

em destaque sobre a presença 

de 	leite 	e 	glúten 	e 	seus 

derivados. 	(Lei 	N9 	8.543 	d 

23/12/19921. 

28 

PÃO 	ARTESANAL 

Especificação/cassificação: 

deve ser fabricado com matérias 

primas 	de 	primeira 	qualida 

(farinha 	de 	trigo 	enriquecida 

com ferro e 	:o fólico, açúcar, 

água, sal e fermento químico). 

Na receita deverá conter umi 

parte de batata doce, macaxei 

ou 	jerimum 	vara 	melhorar 	a 	
KG 	4.000 

qualidade nutric. onal, isentos de 

matéria 	terrnsa, 	parasitc , 

larvas, 	mofo 	e 	em 	perfeito 

estado de conservação. Cheiro o 

odor 	característico. 	Ser' 

rejeitado o 	po queimado c 

mal 	assado. 	Cada 	unidade 

deverá 	pesar, 	50g. 	Fabricaço 

máxima 	de 	t. 	(um) 	dia 	e 

validade de 03 (três) dias, dentre 

440 700 45 200 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

.entro - Quixadá-CE 

Te z 	(88) 3412-4061 
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dos 	quais 	não 	deverá 	haver 

alteração 	das 	características 

originais, 	como 	murchar 	e 

presença de fungos. 	Local de 

produção 	com 	Registro 

Sanitário liberado pela Vigilânda 

Sanitária (se produção coletivz. 

Embalagem: elástica resistente.  

atóxica, 	não 	reciclad. 

transparente, 	contendo 

especificaç5es co produto, data 

de 	produção 	e 	de 	validade. 

Embalagem 	contendo 	30 

unidades de SOg. No rótulo deve 

ainda 	apresentar 	informações 

em destaque sobre a presenc 

de 	eite 	e 	glúten 	e 	seus 

derivados. 	(Lei 	N2 	8.543 	cl 

23/1,2/1992). 

29 

POLPA DE FRUTA ACEROLA -i 

Especificaço/dassificaço: 	o 

produto deve ser preparado com 

frutas sãs, 	lmas, ausência c' 

sujidades, 	isentas de parasitos, 

larvas e de 1ertos animais ou 

vegetais. 	No 	deve 	conte' 

fragmentos 	ds 	partes 	n. 

comestíveis 	a 	fruta, 	ne 

substâncias 	etranhas 	à 	sua  

comoosição 	normal. 	Asoecto 

pasta mole, cor, sabor e cheire 

próprios 	da 	fruta. 	Em 	
KG 

fabrcaçao aevera ser envasac' 

após 	recebe- 	tratamento 

térmico 	adequado. 	Livre 	de 

resíduos de defensivos agrícolas 

devendo 	ser 	prioritariamenre 

agroecológicos de acordo com : 

Resolução 	CNNPA 	Q 	12, 	de 

1978. 	Embalagem: 	no 	rótulo 

deverá consa 	a denominação 

"Polpa", 	seuiea 	do 	nome 	d;: 

fruta. Emba!3dJa. em pacotes rJe 

1000g. 	En5Jagem 	piástic 

transparente 	com 	rÓtu'o 

1.352 416 299 26 65 

Rua ic: Je Queiroz Pessoa, 1932 
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contendo 	 informaçõe 

nutricionais e do fabricant:, 

composição de produto e data 

de fabricação e de validade 

de (6) seis meses. O 

produto deverá ser entregue 

congelado. Produto com registro 

do Selo de inoeção Estadual SE 

ou o Selo de inspeção Municip 

SIM ou Selo de inspeção Feder; 

SIF.  

POLPA DE FRUTA CAJU 

Especificação/dassificação: e 

produto deve ser preparado cor - 
fruta -  sãs, irpas, ausência d' 

sujidades, isentas de parasitos, 

larvas e d de -itos animais 01! 

vegetais. Nc deve conter 

fragmentos das partes não 

comestíveis c'a fruta, nem 

substâncias e::tranhas à sua  

comoosição normal . Aspecto 

pasta mole. Cor, sabor e cheft 

próprios da fruta. Em si;.. 

fabricação deverá ser envasac'. 

após 	receber 	tratarnentc 

térmico adecado. Livre dl 

resíduos de deensivos agr'colar 

devendo se 	priorita riamentt 

agroecológkns de acordo com 

Resolução CNPA r.9  12, e. 

1978. Emh&agem: no rótu'r 

deverá con51 	a denominaçã. 

"Polpa", seiida do nome & 

fruta. Embe1 ede em pacotes ó' 

	

_

1000g. l000g. 	Ei ;igem 	plásti': 

transparente 	com 	rótu  

contendo 	 informaçõc 

nutricionais E. do fabricant 

cornoosição do produto e da': 

de íabricaçã e de validar': 

mínima de (, seis meses. 
produto deverá  ser entregtt 

congelado. Produto com registo 

do  Selo de inspeção Estadual S 

U IXAL A 

   

	aerat. ,_- 

   

1 

KG 	1.300 	400 	288 	25 	62 

Rua Jc de Queiroz Pessoa, 1932 

?I itro - Quixad-CE 

T*»fane: (88) 3412-4061 



 

JF'(Aí:A 

 

- 

  

;peção Municipal 
1 

Inspeção Fedeni 

UTA MANGA 

rassificação: 	o 

r preparado ccr 

is, 	ausência 	d 

as de parasitos, 

ritos animais ou 

deve 	conter 

s 	partes 	não 

a 	fruta, 	nem 

tranhas 	à 	sua 

ioral. 	Asoecty 

, sabor e cheirc 

truta. 	Em 	su 

rã ser envasao 

tratamento 

.'ado. 	Livre 	de 

nsivos agrícolas 

prioritariamente 

e acordo com 	KG 

PA 	o2 	12, 	no 

'em: 	no 	rótu'c 

a denorr'naçâ 

a do rome d 

em pacotes o- 

agem 	pástv 

COM 	rótu o 

informações. 

do 	fabricante  

produto e da'o 

e 	de 	validac: 

seis 	meses. 

- 	ser 	entregw' 

uto com registr 

ção Estadual S 

>peção Municip 

inspeção Feder-: 

1.300 400 288 25 62 

RUTC/JÁ 

ssificçãr: 

oreoaado cc 	KG 	1.300 

;s, 	ausência 	c 

s 	de 	parasito-. 

400 288 25 62 

ou o Selo de 105 

SIM ou Selo ie 

SI F.  

POLPA DE FR 

Especificação/ci 

produto deve s 

frutas sãs, li:rF 
sujidades, isent 

larvas e de dt 

vegetais. No 

fragmento 	d: 

comestíveis d 

substâncias e 

comoosição 

paste' mole Cc' 

próprios da 

fabricação deve 

após 	recebe 

térmico adea, 

resíduos de det' 

devendo ser 

agroecológkc' 

Resolução CNN 

1978. Ernh&e 

deverá cont 

"Polpa", seguid 

fruta. Emb'ad 

l000g. Em': 

transparenTe 

contendo 

nutricionais 

composição do 

de fabricaçí 

mínima de U-
produto Oevi 

conie!ado. P-

do Selo de nsri 

ou o Selo de ns 

SIM ou Selo ci' 

SIF.  

POLPA DE 

Especificaçã )/C 

produto deve ' 

frutas sãs, !í'C 

sujidades, 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 

Tcfone: (88) 3412-4061 
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,SIamta* vn-,, 

larva e de detritos animais o 

vegetais. Não deve conter 

fragmentos oas partes não 

comestíveis da fruta, nem 

substâncias estranhas à sua 

cornoosição normal. Aspecto' 

pasta mole. Cor, sabor e cheiro 

próprios da truta. Em sua 

fabricação deverá ser envasad 

após 	recehe 	tratamento 

térmico adequado. Livre dc 

resíduos de defensivos agrícol?s, 

devendo ser prioritariamene 

agroecológicos de acordo com 

Resolução CNNPA n2  12, de 

1978. Embalagem: no rótuo 

deverá constv a denominação 

"Polpa", segtida do nome da 

fruta. Embalada em pacotes de 

1000g. Emhgem piástic: 

transparente 	com 	rótuc 

contendo 	 informaçõc 

nutricionais 	do fabricant 

composição do produto e da 

de fabricação e de validac 

mínima de (6: seis meses. C 

produto deverá ser entreg-

congelado. ProJuto ccrn regist: 

do Selo de Insoeção Estadual S: 

ou o S!o de Inspeção Municip 

SIM ou Selo d nspeção Feder 

SIF 

3.1 OBSERVAÇÔE 'MPORTANTE' 

3.1.1 - Os producc; manÉpulaJos - 2ssa pauta de compras deverão ser entregues em 

embaaem íntegra e Conter ri,, rótulo, as seguintes informações: PRAZO DE 

FABRICAÇÃO Ç DE VALIDADE TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, 

INGRECENTES !T 'T' NOME DO PRc UTOR; 

3.1.2 - Os proartos de origem animal e/ou processados deverão constar em 

embalagem de acordo com a Ie;Iação, com dados de identificação, procedência, 

informações nutocionais, data de validade, quantidade do produto, n2  do registro no 

SIF, SIE ou SIM, com orazo de validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega; 

3.1.3 -. Todos os produtos devera ser transportados em veículos adequados e em 

P.da Jo de Queiroz Pessoa, 1932 
.entro - Quixadá-CE 

T 	4- ne: (88) 3412-4061 
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condições higiênicas satisfatórias, e quando se tratar de produtos perecíveis, -stes 

deverão ser trnportados em veículos fechados e refrigerados, mantendo os 

alimentos congelados; o pessoal responsável por transportar os alimentos deverá estar 

em boas condições de higiene e de saúde; 

3.1.4 - A quantidade de gêneros a ser adquirida é estimada com base nos cardápios 

elaborados pela equipe de Nutricionista(s) da Secretaria da Educação e informações 

repassadas peloS gestores escolares. 

3.1.5 - A definçao dos preços, observou o art. 29, parágrafo 22  da Resolução n9  

04/2015. Assim sendo, para preço de referência utilizar-se-á 3 (três) pesquisas de 

preços. vant.cc  2ela equipe de licitação. 

4. FONTE DE RE(.!:OS 

4.1 - As despesas decorrentes do abjeto da presente Chamada Pública correrão por 

conta d.' seguintu dotação orçamettria. 

4.1.1 - Dotações Orçamentárias N: 12.361.0101.2.024 - Manutenção dos Programas 

de Alimentação Escolar - Ensino Fndamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - 

Material de Consumo. 

4.1.2 - Dotaçõe Cçamentárias W. 12.365.0101.2.035 - Manutenção dos Programas 

de Alimentação Escolar - Creches Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo. 

4.1.3 - Dotações Orçamentárias N: 12.365.0101.2.036 - Manutenção dos Programas 

de Alimentação Escolar - Pré-Esc ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo. 

4.1.4 - L)otaçõez C;çamentárias l' 12.366.0101.2.040 - Manutenção dos Programas 

de Alimentação Escolar - FJA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 

Consumo. 

4.1.5 - Lotações Orçamentárias N 12.367.0101.2.044 - Manutenção dos Programas 

de Alimentação Escolar - Educação Especial; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - 

Material de Consumo. 

S. DA HABILITAÇÃO DOS EMPREEI'V)Í DORES (ENVELOPE 01) 

5.1 - A documentcçao de habilitação deverá ser apresentada em nome do Agricultor 

Familiar lndivid.ác do representa.,  ce do Grupo Formal ou Informal (conforme o caso), 

o qual será responsável pela exe- ução do contrato e faturamento com o mesmo 

número CNPJ ou CPF e Endereço sob pena de INABILITAÇÃO e consequente não 

aceitação para contratação, em .:onformidade com o que determina o Art. 27 da 
Resolução N9CL1/!15/PNAE. 

§12  Dos Foi riecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados 

e Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quix3dá-CE 
Td:fone: (88) 3412-4061 
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em grupo: 

- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 60dias; 

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura 

do agr'uftor participante (Anexo IV): 

iv - a pva de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando Far o caso; e 

V - a declaração de 	os gêneros alimentícios a serem entregues são 

oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

§22  Dos Grr,os Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em. go: 

- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido 

nos úitrns 60dias; 

III 	o Orojeto ie Vend3 de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

e/ou 'Empreendedor Famiar  Rural para Alimentação Escolar com assinatura 

de todos os agricultores 	cipantes; 

- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 

quando ter o caso; 

V - a ddaração de que cs gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

§39 Dos G: L;pos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

- a 	oa de inscrição nc Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ; 

- o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos 

últimos Jlias; 

a pva de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 

Socia; 	Fundo de Ga ta por Tempo de Serviço - FGTS; 
- s 	pas do estat.:-c,  e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrac no órgão competente; assinado pelo seu representante legal; 

v - 	idaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

prociuzc 	pelos associades/ceoperados; 

VI 	prova de :vrenmnto de requisitos previstos em lei específica, 

quando Ç3.r ocasc 

§49 HaveHo algumE rEtrição na comprovação dos documentos para 

habilitação dos p»etos de vende. ica assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momto em que for declarada a necessidade da 

regularização d cacumentaço. 

5.2 - Além da i:umentaço d<.crita no item 5.1, acima, será ainda exigida na 

habilitação: 

Rua ioé cie Queiroz Pessoa, 1932 

entro - Quixadá-CE 
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5.2.1 - ira produtos com registro obrigatório (processados e de origem animal), Os 

Agricultores Faeii'iares, Empreendedores Rurais Familiares e suas Organizações 
deverão apresen3r as devidas certificações e registros, na conformidade com a 

legislaç&c de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária- 

ANVISA do Ministério da Saúde 	MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, nos termos do Art. 33 da Resolução CD/FNDE n2  26/2013. 

6. AMOSTRAS 	ÍIODUTCS 

6.1 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da 

agricultura familia -. classificados provisoriamente em primeiro lugar, serão convocados 

através da publicação de Ata de Habilitação para entregar as amostras dos produtos na 

Secretaria da Eaucaçâo, Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE, em 

data e oorário a i prevaa -ite agendado, para avaliação e seleção dos produtos a 

serem adquiridos, es quais serão submetidos a testes necessários. 

6.2 - A não ap:-otaçãe da amoscia ou a apresentação de amostra em desacordo com 

as exigências des1.2 edital implica;À na automática desclassificação do item e/ou da 

proposta. 

6.3 - As amostras serão analisadas pela equipe técnica do Núcleo da Alimentação e 

Nutrição da Secrefaria da Educação e representante(s) do CAE, observando-se as 

características cg.ilépticas se sor;ais, que serão verificadas através de degustação 

e comparação, d: acordo com as a acterísticas próprias do produto, como a cor, o 

sabor, o odor e a tr'xtura do asimenio, além das seguintes exigências: 

6.3.1 - Os prccuo deverão estar c-  conformidade com as especificações constantes 

no Termo de Rol-e;ricia e com as igências da Vigilância Sanitária. 

6.3.1.1 - A equr de Nutrição e:iitirá um parecer técnico sobre a aprovação ou 

reprovação (quando foro caso), devidamente assinado e identificado. 

6.3.1.2 - Para o itern Polpa de frutas as amostras serão analisadas conforme segue: 

DO REL4T6P' DE AMOSTRAS ,'.)A CHAMADA PÚBLICA- Art. 33 DA RESOLUÇÃO 

FNDE/CD/N 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013. 

ANÁLISE DA AM'T.i PA PRODUTO: 

POLPA DE FRU FAS MARCA: 

FORNECEDOR: 

SIM NÃO 

1 - PRESENÇA DE ROTUlíEM ( ) ( ) 

2— NOME DO PRODUT(Y ( ) ( ) 

3—ENDEREÇO DO PROPUOR ( ) ( ) 

4— POLPAS DE FRUTAS APRESENTAM N° í:EGISTRO NO MAPA — SIF ( ) ( ) 

5-  DATA DE FABRCAÇ:: 	VAI ( ) ( ) 

6— RENDIMENTO SAT:: ÏÓRCJ ( ) ( ) 

7 - INGREDIENTES ( ) ( ) 

Rua ios de Queiroz Pessoa, 1932 

f.er'tro - Quixadá-CE 

1;Iune:(88)3412-4061 



8 -PESO BRUTO 

9— EMBALAGEM DE BO QUALIDADE 

10- CONSERVANTES, ACIDULANTE E/OU AGENTES QUÍMICOS 

6.4 - Os agricultores familiares empreendedores rurais e as organizações 

agricultura familiar receberão um trmo de recebimento das amostras. 

( 	) 

da 

7. LOCAL E PEiJ[.CIDAD DO PRODUTO A SER ENTREGUE 

7.1 - Os gêneros alimentícios deerão ser entregues diretamente no Depósito da 

Alimentação Esco'ar, da Secretaria da Educação de Quixadá ou nas unidades escolares, 

de acordo com o cronograma de entrega fornecido pelo Setor de Alimentação e 

Nutrição, ohederlo todos os padrões necessários de qualidade. 

7.2 - A entrega aos gêneros alimentícios será de acordo com cronograma expedido 

pelo Núcleo de N. .rição e Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, que ficará 

responsável pe. emissões das Crens de Compras (O.C), respeitando a vigência do 

contrato; 

7.3 - O contrato te -á vigência de 31 de dezembro de 2021. 

8. CONi ROLE DE ltJALtL;WL NA 	REGA DOS PRODUTOS 

8.1 - O produto que não correcoíider às exigências deste termo será devolvido, 

ficando o fornecedor obrigado a substituir o produto diretamente no Depósito da 

Alimentação E;coir ou na UnidacT :scolar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

após a notificar - 	Seçrtaiu d dcação. 

8.2 - Na ausência de algum gênero alimentício pelo Agricultor Familiar, Empreendedor 

Familiar Rural e .sus Organizações, os mesmos deverão substituí-los por produto de 

igual ou superior 	ior e/ou qualici dç declarada. 

9. PAC.viENC 

9.1 - Caso o faturemento seja apro:aro pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO o pagamento 

será efetuado M-é o 309  (trigesimo. da após o protocolo da fatura pelo CONTRATADO 

(A). 

10. DO REAJUS1 E t DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1 - O contrato 	será reaust'do por prazo inferior a 01 (um) ano, salvo em caso 

de evidente de wilíbrio econv'- 'co-financeiro, devidamente comprovado pela 

CONTRATADA, nos moldes estampados no art. 65, li, "d", da lei n2  8666/93. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - O Edita; da Chamada Púb 	poderá ser obtido na Comissão Permanente de 

Licitação da Prefe.ura de G.uixad-, íocaiizada na Travessa José Jorge - S/N. Campo 

fl'a io de Queiroz Pessoa, 1932 
	 '5--) 

Centro - Quixadá-CE 
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Velho - Qu.xad/CE - C.P: 3.907-010, bem como no site da prefeitura 

https://qj2ia. 'ov.br ou na 5cretaria Municipal da Educação de Quixadá, Rua 

José de Queiroz pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE. 

12.2 - Os proouws 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. 

13.3 - O fornecedor é responsvei pela qualidade físico-química e sanitária dos 

produto a serem fornecidos. 

13.5 O desata: rmento de exigncias formais, não essenciais, não importará no 

afastamento do p íticipant, bem corno nos casos que sejam possíveis a aferição da 

sua qualificação, c:m exata .:omyeensão da sua proposta e que não prejudique o 

devido andamentc do processo em atendimento ao interesse público. Nesse intuito, 

eventuais omissões e/ou talhas que possam ser sanadas durante a sessão de abertura 

dos envelopes, rdsive 	1 irtç: consulta e emissão de documentos pela internet, 

serão 	mitic!s -r'  bus 	cr n- hor proposta para a Administração, desde que 

aceito pe!os intentes d ComissS,,  ie Licitação. 

Quixadá/CE, 04 de janeiro de 2021. 

& 
vERe7A1ARDIM DE QUEIROZ 

Se--etária da Educação 

Rua Jcsé de Queiroz Pessoa, 1932 

rtro - Quixadá-CE 
T Fone: (88) 3412-4061 


