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EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREFE Nº 004/2022 

CHAMADA PUBLICA – DISPENÇA DE LICITAÇÃO 02/2022 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OU SUAS ORGANIZAÇÕES, 

CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO N. 6/2020 FNDE. 

 
 
 
O Prefeito Municipal em exercicio LUIZ EDUARDO  de São Domingos, no uso de suas 

prerrogativas legais e, considerando o disposto no art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e na 

Resolução nº 6/2020 do FNDE, comunica aos interessados que está procedendo ao 

CHAMADA PUBLICA – DISPENÇA DE LICITAÇÃO 02/2022, EDITAL DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PREFE Nº 004/2022, pelo criterio de CREDENCIAMENTO QUANTIDADES 

RATEADAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA  AGRICULTURA FAMILIAR E 

DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, OU SUAS ORGANIZAÇÕES, para cadastro de 

fornecedores, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os 

interessados deverão apresentar os documentos de Habilitação do dia 13 de janeiro de 

2022 a 28 de janeiro de 2022, das 13:30 às 17:00 horas, no setor de licitações do Município 

de São Domingos - SC, junto ao Centro Administrativo Municipal (Sito na sala de licitações, 

localizada na Rua Getúlio Vargas, 750 – Centro, CEP: 89835-000, Telefones: (49) 3443-0281). 

 
1. DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de agricultores 

familiares e de empreendedores familiares ou suas organizações para AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL, OU SUAS ORGANIZAÇÕES, destinados a alimentação escolar dos alunos 

da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações contidas no Anexo II e Anexo III deste 

edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste Chamamento Público os agricultores familiares e os 

empreendedores familiares, fornecedores individuais, detentores da Declaração de Aptidão ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP - Física) ou suas 

organizações, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (DAP - Jurídica), conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
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(PRONAF) e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

3.1 Para o processo de habilitação, deverão ser apresentados os documentos abaixo 
relacionados: 

3.1.1 Quando Fornecedores Individuais ou Grupos Informais de agricultores, detentores de 
DAP Física: 

a) a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

b) o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 

c) cópia da Certidão Conjunta de Regularidade com os Tributos Federais e quanto à 

Dívida Ativa da União, em vigor; 

d) o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante; 

e) a prova de atendimento de requisitos higiênicos-sanitários previstos em lei 

específica, quando for o caso; 

f) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda; 

3.1.2 Quando Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, detentores de DAP 
Jurídica: 

a) – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 
60 dias; 

c) – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente; 

e) – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal; 

f) – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados; 

g) – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

h) – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 
normativas específicas. 

3.2 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes 

no Projeto. 

3.3 Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação. 

3.4 Não serão recebidas documentações fora do prazo estabelecido neste Edital. 

3.5 Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos referidos nesta Cláusula, 

será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o interessado promover a regularização da 
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documentação, conforme autoriza o artigo 36, §4º, da Resolução FNDE nº 6/2020. 

3.6 Conforme § 5º do artigo 31 da Resolução FNDE nº 6/2020, os produtos orgânicos e 

agroecológicos, devidamente certificados, poderão ter acréscimo de até 30 % (trinta por cento) 

em relação aos preços estabelecido e deverão constar no Projeto de Venda. 

 

 
4. DOS PRODUTOS 

4.1 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem 

fornecidos para Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que 

possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos, os quais deverão ser devidamente 

certificados. 

4.2 Os produtos a serem adquiridos para a alimentação escolar na rede municipal de ensino 

deverão ser solicitados pela Secretaria Municipal da Educação, e entregues em até dois dias, no 

local indicado. 

4.3 Os produtos entregues deverão ter boa qualidade, constatada no ato de entrega por 

responsável indicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

. 

 
5. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

5.1 O prazo de vigência para aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

a alimentação escolar será até 31 de dezembro de 2022. 

 
6. DOS PREÇOS A SEREM PAGOS 

6.1 O critério de seleção dos gêneros alimentícios será de forma rateada emtre os 

participantes, de acordo com qunatitativos apresentado pelos proponentes, considerando os 

preços de referência constantes deste certame, cujos valores não podem ser superiores, nem 

tampouco inferiores, sendo que neles estão inclusos todos os insumos exigidos na chamada 

pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários 

para o fornecimento do produto. 

6.2 Os preços de referência estão precedidos de pesquisa de preços junto ao mercado 

varejista e de atacado no âmbito local. 

 
7. DO AMPARO FINANCEIRO 

7.1 As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento de 2022, nas 

dotações orçamentárias previstas para Manutenção da Alimentação Escolar: 

 
 
 
 
 
 
8. DO PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a efetiva 

entrega/fornecimento dos produtos e mediante protocolização da nota fiscal correspondente no 

setor de despesas do Município, devidamente atestada pelo responsável pela alimentação 

Órgão/Secretaria Elemento Compl. Do Elemento 

Manutenção da Alimentação Escolar 24,   25, 

42,   43, 

4 e 48 

33.90.30.07 
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escolar. 

 
9. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES 

9.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para execução do seu objeto e que possuem autorização legal 

para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, à pena de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, bem como às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

9.2 O fornecedor compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no 

anexo I do presente edital, o padrão de identidade e da qualidade estabelecida na legislação 

vigente e as especificações técnicas elaboradas pelo responsável pela alimentação escolar. 

9.3 O fornecedor compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 

estabelecidos neste chamamento público, durante o período de vigência. 

9.4 O fornecedor compromete-se a entregar os gêneros alimentícios diretamente nas 

escolas, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 

9.5 Ademais, as entregas deverão ser efetuadas semanalmente, conforme necessidade da 

Secretaria requisitada. 

 
10. DAS PENALIDADES 

10.1 Poderão ser aplicadas à Contratada, em caso de descumprimento a alguma das 

condições e exigências estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras: 

10.1.1 Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 

quais tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades. 

10.1.2 Pela recusa injustificada em entregar o produto, o responsável estará sujeito à multa 

diária de 1% (um por cento), calculada sobre o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por 

cento); 

10.1.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecução total, acarretando a suspensão 

temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com esta Administração num 

prazo de até dois anos. 

10.2 Será facultado ao fornecedor o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste 

edital. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 O atendimento dos agricultores familiares e dos empreendedores familiares ou suas 

organizações a este chamamento implica aceitação do presente edital, bem como das normas 

legais que regem a matéria. 

11.2 No caso de existência de mais de um participante do processo de aquisição para a 

alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas as condições previstas nos §§ 1º e 

2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009. 

 
12. DO ANEXO 

12.1 Faz parte integrante deste edital: 
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12.1.1 Anexo I - Modelo de Projeto de venda 

12.1.2 Anexo II - Descrição detalhada dos gêneros alimentícios. 

12.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de que os gêneros a serem entregues ao Município são 

oriundos de produção própria. 

12.1.4 Anexo IV – Modelo de Contrato 
 
São Domingos (SC), 12 de janeiro de 2022. 
 
 
 

 
Luiz Eduardo Baldissera 

Prefeito Municipal, em exercicio 

 
 
 

 
Elton John Martins Do Prado Assessor Jurídico 

OAB/SC 42.539 
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ANEXO I 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 
I - Identificação dos Fornecedores 

 
A - grupo formal 

Proponente CNPJ Endereço Responsável 

legal 

CPF Banco, n. da 

agência e da 

conta 

Telefone 

       

       

       

       

       

 

 

 
B - grupo informal 

Proponente Endereço Município CPF Telefone 

     

     

     

     

     

     

 

 

 
C - Fornecedores Participantes (grupo formal e informal) 

Nome CPF n. DAP N. agência n. Conta 

bancária 
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II Identificação da Entidade executora do PNAE/FNDE/MEC 
 
 

Nome da 

entidade 

CNPJ Município Endereço Telefone Nome e e- 

mail do 

responsável 

CPF 

       

       

       

       

       

 
 

III - Relação de Fornecedores e Produtos 

Nome CPF N. DAP Produto Un. de 

medida 

Qtde Valor 

unitário 

       

       

       

       

       

 
Total do Projeto 

 
IV - Totalização por produto 

Produto Un. de medida Qtde. Preço unitário Valor total pago 

pelo produto 

     

     

     

     

     

 
Total do Projeto 
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VI - Características do fornecedor proponente (breve histórico, número de sócios, missão, 

área de abrangência 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações 

acima conferem com as condições de fornecimento. 

 
local e data 

 
assinatura e CPF do representante do grupo formal e-mail. 

Local e data Agricultores do grupo 
informal 

Assinatura 

  

  

  

  

 
V - Descrever os mecanismos e acompanhamento das entregas dos produtos 
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ANEXO II 
 
 
MÉDIA DE PREÇO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ANO DE 2022. 

 QTD  DESCRIÇÃO Und MEDIA 

1.  2000 ABACATE. Características: alimento deve estar sem 

lesões físicas ou mecânicas, compacto e firme, tamanho e 

coloração uniformes, próximo ao pico de maturação, isento 

de sujidades. 

Kg 4,85 

2.  600 ABOBORA CABOTIÁ.  Características:   Alimento de 

tamanho médio, coloração uniforme e característica, 

fresco, compacto e firme, isento de lesões físicas ou 

mecânicas, sinais de deterioração e sujidades. 

Kg 4,06 

3.  500 ABOBRINHA. Características:  Alimento de tamanho e 

coloração uniformes e característicos, fresco, compacto e 

firme, isento de lesões físicas ou mecânicas, sinais de 

deterioração e sujidades. 

Kg 4,20 

4.  600 ACELGA.  Características: Alimento de tamanho médio, 

cor uniforme e característica, fresco, com folhas integras e 

compactas, livre de sujidades e insetos. Acondicionados 

individualmente em embalagens plásticas. 

Und 3,95 

5.  800 ACÚÇAR MASCAVO.  Características:  Alimento com 

autorização e fiscalização dos órgãos competentes, 

coloração uniforme, isenta de sujeiras, material terroso ou 

substâncias estranhas ao produto. Acondicionado em 

embalagens com 1kg. 

Kg 15,00 

6.  3000 ALFACE. Características:  Alimento sem lesões de 

origem físicas, mecânica ou partes em deterioração 

natural, folhas integras, com cor característica e uniforme, 

tamanho médio, fresco.  Acondicionados individualmente 

em embalagens plásticas. 

Und 3,06 

7.  500 ALHO. Alimento em cabeça, com grãos sem lesões, danos 

físicos e mecânicos, sem grãos falhados ou secos, livre de 

sujeiras. Acondicionadas em embalagens plásticas de 1kg. 

Kg 27,28 

8.  2000 AMEIXA.  Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração externa vermelha ou branca, sem 

sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no 

pico de maturação, textura macia. 

Kg 6,52 

9.  200 AMENDOIM COM CASCA.  Características:  Alimento Kg 14,55 
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em vagens, com grãos íntegros e de tamanho médio, com 

coloração uniforme e característica, livre de falhas, 

sujidades, material terroso e parasitas.  

10.  200 AMENDOIM SEM CASCA. Características:  Alimento 

descascado, com grãos íntegros e de tamanho médio, com 

coloração uniforme e característica, livre de falhas, 

sujidades, material terroso e parasitas. Devem estar 

acondicionados em embalagens plásticas vedadas, com 

identificação do produtor, contendo 500 g cada. 

Pct 16,92 

11.  2000 ARROZ POLIDO - COLONIAL. Características:   Arroz 
isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais 
e vegetais, de pedaços de grãos ardidos, brotados, 
imaturos, mofados ou carunchados. Embalagem: pacotes 
de polietileno transparente 2 kg, resistente e sem rupturas. 

Pct 13,80 

12.  4000 BANANA. Características:   Climatizada de primeira, 

firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, 

(rachaduras, cortes), unidade média com 

aproximadamente 180g, em cerca de 70% de maturação. 

Kg 4,60 

13.  2000 BATATA DOCE. Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração característica, compacto, 

firme, fresco, sem lesões mecânicas e físicas, sem sinais 

de deterioração ou de brotação.   

Kg 4,45 

14.  2500 BERGAMOTA Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração característica, fresco, livre de 

sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.   

Kg 3,95 

15.  1000 BETERRABA Características:  Alimento com tamanho 

uniforme, coloração característica, fresca, compacta e 

firme, sem sinais de brotação, sem danos físicos ou 

mecânicos, livre de sujidades e insetos. 

Kg 4,16 

16.  800 BOLACHA DE CHOCOLATE. Características:  Farinha 
de trigo enriquecida com ferro/ ácido fólico, açúcar, 
chocolate ao leite, ovos, amido de milho, manteiga, leite, 
açúcar de baunilha, fermento e sal amoníaco. Contém 
Glúten.  
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

Kg 26,83 

17.  800 BOLACHA ROSCA DE GLACÊ. Características:  

Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos, leite, gordura de origem animal e 

fermento químico.  Deve ter coloração característica, sem 

sinais de partes queimadas ou cruas, em formato de 

rosquinha, com tamanho máximo de 10 cm.   Embalagem: 

Kg 25,50 
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Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 

rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem 

como as informações nutricionais do produto. 

18.  800 BOLACHA DE COCO. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, coco ralado, ovos. Deve ter coloração 

característica, sem sinais de partes queimadas ou cruas, 

em formato retangular, com tamanho máximo de 10 cm.  

Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

Kg 26,13 

19.  800 BOLACHA DE FUBÁ.  Características:  Alimento a base 

de farinha de milho, cor amarelo queimado uniforme, sem 

sinais de partes queimadas ou cruas, em formato 

retangular, com tamanho máximo de 10 cm.   Embalagem: 

Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 

rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem 

como as informações nutricionais do produto. 

Kg 25,50 

20.  1000 BOLACHA CASEIRA. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, de 

cor marrom clara, em formato retangular, com no máximo 

10 cm de comprimento, sem sinais de partes queimadas 

ou cruas.   Embalagem: Acondicionada em embalagens 

transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e 

prazo de validade, bem como as informações nutricionais 

do produto. 

Kg 25,16 

21.  500 BOLACHA DE NATA. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo, nata de cor marrom clara, em formato 

retangular ou redondo, com no máximo 10 cm de 

comprimento, sem sinais de partes queimadas ou cruas.   

Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

kg 25,16 

22.  500 BOLACHA DE MEL. Características:  Farinha de trigo 

enriquecida com ferro/ ácido fólico, mel, chocolate, açúcar, 

ovos, e bicarbonato de sódio. Embalagem: Acondicionada 

em embalagens transparente, fechada, rotulada com data 

de fabricação e prazo de validade, bem como as 

informações nutricionais do produto. 

kg 26,63 

23.  500 BOLACHA PINTADA. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

manteiga de cor marrom clara, em formato retangular ou 

kg 25,80 
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redondo, sem sinais de partes queimadas ou cruas com 

cobertura de glace e granulados.   Embalagem: 

Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 

rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem 

como as informações nutricionais do produto. 

24.  500 BOLACHA DE MELADO. Características:  Alimento a 

base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, melado, manteiga e açúcar de cor marrom clara, em 

formato retangular ou redondo, sem sinais de partes 

queimadas ou cruas.   Embalagem: Acondicionada em 

embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 

fabricação e prazo de validade, bem como as informações 

nutricionais do produto. 

kg 26,13 

25.  800 BOLACHA DE POLVILHO. Características:  Alimento a 

base de farinha de trigo, contendo açúcar, banha de porco, 

leite e polvilho doce. Coloração marrom clara, em formato 

retangular, com no máximo 10 cm de comprimento, sem 

sinais de partes queimadas ou cruas.   Embalagem: 

Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 

rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem 

como as informações nutricionais do produto. 

Kg 25,66 

26.  500 BOLO DE CENOURA. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo, ovos, leite, cenouras frescas, açúcar e 

fermento químico, sem sinais de partes queimadas ou 

cruas, sem cobertura, macio, com coloração laranjada 

característica.  Embalagem: Acondicionada em 

embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 

fabricação e prazo de validade, bem como as informações 

nutricionais do produto. 

Kg 21,28 

27.  500 BOLO DE CHOCOLATE SEM COBERTURA. 

Características:  Alimento a base de farinha de trigo, 

ovos, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal ou manteiga, e 

fermento químico, com coloração marrom característica, 

sem sinais de partes queimadas ou cruas, sem cobertura.  

Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

Kg 23,95 

28.  500 BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA. 

Características:  Alimento a base de farinha de trigo, 

ovos, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal ou manteiga, e 

fermento químico, com coloração marrom característica, 

sem sinais de partes queimadas ou cruas, com cobertura.   

Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

Kg 26,26 
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fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

29.  500 BOLO DE LARANJA. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo, ovos, açúcar, suco natural de laranja e 

fermento químico, com cor uniforme, sem sinais de partes 

queimadas ou cruas, sem cobertura.  Devem estar 

acondicionados em embalagens plásticas com tampa. 

Contendo informação nutricional, lista de ingredientes, data 

de fabricação e prazo de validade. 

Kg 23,90 

30.  500 BOLO DE FUBÀ.  Características:  Alimento a base de 

farinha de milho, fresco, textura macia, cor interna amarela 

e externa marrom, sem cobertura, sem sinais de partes 

queimadas ou cruas.   Embalagem: Acondicionada em 

embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 

fabricação e prazo de validade, bem como as informações 

nutricionais do produto. 

Kg 22,30 

31.  500 BOLO SALGADO. Características:  Alimento a base de 

farinha de trigo, ovos, óleo vegetal, leite, sal e fermento 

químico, com legumes, de preferência. Isento de produtos 

embutidos (salsicha, mortadela, presunto, apresuntado 

e/ou salame).  Devem estar acondicionados em 

embalagens plásticas com tampa.    Embalagem: 

Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 

rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem 

como as informações nutricionais do produto. 

Kg 21,96 

32.  500 BOLO SIMPLES.  Características:  Alimento composto 

por ovos, farinha de trigo, fermento químico, amido de 

milho e açúcar. Preparado em formas retangulares, sem 

sinais de partes queimadas ou cruas, sem cobertura. 

Devem estar acondicionados em embalagens plásticas 

com tampa.   Embalagem: Acondicionada em embalagens 

transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e 

prazo de validade, bem como as informações nutricionais 

do produto. 

Kg 19,96 

33.  2000 BRÓCOLIS.  Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração verde característica, fresco, 

livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões 

físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. 

Embalado individualmente.   

Und 4,28 

34.  500 CAQUI. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração característica e uniforme, fresco, livre 

de sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Em ponto 

Kg 6,92 
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de maturação ótimo para consumo.  

35.  1500 CARNE BOVINA EM CUBOS. Características:  Cortes de 

patinho, acém ou paleta de carne bovina, de primeira 

qualidade, inspecionada e liberada pelo órgão competente, 

cor vermelha cereja, firme, macia e com odor agradável e 

característico, picada em cubos, de aproximadamente 5 

cm, sem osso, congelada. Embalagem contendo 

externamente data de fabricação e de validade, 

informações de procedência, selo dos órgãos competentes 

e informações nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 

kg.  

Kg 35,90 

36.  2000 CARNE BOVINA MOIDA. Características:  carne moída a 

partir de cortes de patinho, acém ou paleta de carne 

bovina, de primeira qualidade, inspecionada e liberada pelo 

órgão competente, cor vermelha cereja, firme, macia e com 

odor agradável e característico, sem osso, congelada.  

Embalagem contendo externamente data de fabricação e 

de validade, informações de procedência, selo dos órgãos 

competentes e informações nutricionais. Embalagem 

plástica contendo 1 kg. 

Kg 33,90 

37.  3000 CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA. 

Características:  carne de primeira qualidade, sem dorso, 

com pele, não temperada, congelada. Embalagem 

contendo externamente data de fabricação e de validade, 

informações de procedência, selo dos órgãos competentes 

e informações nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 

kg. 

Kg 13,90 

38.  1500 CARNE SUINA EM CUBOS. Características:  Carne 

suína de primeira qualidade, inspecionada e liberada pelo 

órgão competente, cor rosada uniforme, firme, macia, 

fresca e odor agradável e característico, picada em cubos 

de aproximadamente 5 cm, sem osso, sem pele e sem 

toucinho, congelada.  Embalagem contendo externamente 

data de fabricação e de validade, informações de 

procedência, selo dos órgãos competentes e informações 

nutricionais. Embalagem plástica contendo 1 kg. 

Kg 23,75 

39.  2000 CARNE SUÍNA MOIDA. Características:  Carne suína 

tipo iscas, de primeira qualidade, inspecionada e liberada 

pelo órgão competente, cor rosada uniforme, firme, macia, 

fresca e odor agradável e característico, moída, com baixa 

porcentagem de gordura, sem osso, sem pele, congelada. 

Embalagem contendo externamente data de fabricação e 

de validade, informações de procedência, selo dos órgãos 

competentes e informações nutricionais. Embalagem 

Kg 23,75 

mailto:gabinete@saodomingos.sc.gov.br
http://www.saodomingos.sc.gov.br/


Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
Secretaria de Administração e Fazenda 

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br 
CNPJ 83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – 
SC. Codigo TCE 32F840B37718C4EE4ED15698E573C8FCA0F319B8 

Página 15 de 
44 

 

C 

plástica contendo 1 kg. 

40.  2000 CEBOLA. Características:  Alimento com tamanho médio 

e uniforme, coloração característica, fresco, compacto e 

firme, sem sinais de brotação e/ou apodrecimento, sem 

danos físicos ou mecânicos, livre de sujidades e insetos  

Kg 4,41 

41.  4000 CEBOLINHA. Características:  De primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação adequado a 

manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas 

Maço 3,95 

42.  2000 CENOURA. Características:   de primeira qualidade, não 

sendo tolerada a presença de raízes com os seguintes 

defeitos: podridão seca e/ou úmida, raiz murcha, ombro 

verde ou arroxeado, lenhosa, injúrias por pragas ou 

doenças, rachada, dano mecânico e deformação. 

Tamanho médio. Embalagem: única, plástica de polietileno 

transparente ou caixa vazada limpa 

Kg 4,10 

43.  500 CHUCHU. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, compacto e firme, sem lesões de físicas ou 

mecânicas, perfurações ou cortes, sem partes 

apodrecidas, tamanho e coloração uniforme e 

característica, isenta de sujidades e parasitas.  

Kg 4,05 

44.  1000 COUVE-FLOR. Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração branca característica, fresco, 

livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões 

físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. 

Embalado individualmente.   

Und 4,26 

45.  1000 COUVE-MANTEIGA. Características:  Alimento em 

folhas, de tamanho médio e uniforme, folhas íntegras, sem 

sinais de partes apodrecidas, amareladas, perfurações de 

parasitas, cortes ou lesões físicas ou mecânicas, coloração 

verde uniforme. Embalado em pacotes plásticos, em 

maços com até 8 folhas cada.  

Maço 3,95 

46.  1000 CUCA CASEIRA SEM RECHEIO. Características:   com 
sabor e cor própria, feita a base de Farinha de Trigo de 
primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, 
ovos, água, manteiga, sal e fermento. Recheios: Doce de 
Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva, Goiabada e Coco. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

Und  10,96 

47.  500 CUCA CASEIRA COM RECHEIO (LIMÃO, CHOCOLATE, 

GOIABA, DOCE DE LEITE). 

Com sabor e cor própria, feita a base de Farinha de Trigo 
de primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, 

Und  12,96 
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açúcar, ovos, água, manteiga, sal e fermento. Recheios: 
Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva, Goiabada 
e Coco. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

48.  500 ESPINAFRE. Características:  Alimento in natura, em 

ramos, com folhas verdes escuras, livre da ação de 

parasitas, lesões mecânicas e sujidades. Embalado em 

pacotes plásticos, em maços.  

Maço 3,96 

49.  1000 FARINHA DE MILHO (FUBÁ). Características: produto 

da moagem de milho. Deve ser enriquecida com ferro e 

ácido fólico. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, ingredientes, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. 

Acondicionada em embalagem plástica, contendo 1 kg 

Kg 5,60 

50.  2000 FEIJÃO PRETO: Alimento em grãos, secos, íntegros, 

isentos de parasitas e/ou grãos com sinais de deterioração 

pelos mesmos, coloração preta uniforme e característica, 

sem sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em pacotes 

plásticos de 1 kg. 

Kg 9,26 

51.  1000 FEIJÃO CARIOCA: Alimento em grãos, secos, íntegros, 

isentos de parasitas e/ou grãos com sinais de deterioração 

pelos mesmos, coloração bege uniforme e característica, 

sem sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em pacotes 

plásticos de 1 kg.. 

Kg 9,92 

52.  1000 FILE DE TILAPIA 
Características Gerais: Carne de peixe, preparada do 
corte denominado filé, que que é o corte no sentido 
longitudinal do peixe. O produto será elaborado com 
matérias-primas selecionadas, e os produtos registrados 
no órgão competente. Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

KG 40,90 

53.  300 GELÉIA DE ABÓBORA. Características:100% natural 

sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa 

de fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso. 

Und 19,95 

54.  300 GELÉIA DE LARANJA. Características:  100% natural Und 19,80 
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sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa 

de fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso.  

55.  300 GELÉIA DE BANANA. Características: 100% natural sem 

conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de 

fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso. 

Und 19,25 

56.  300 GELÉIA DE FIGO.  Características: 100% natural sem 

conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de 

fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso. 

Und 20,63 

57.  300 GELÉIA DE MORANGO. Características: 100% natural 

sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa 

de fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso.  

Und 22,63 

58.  300 GELÉIA DE PÊRA. Características: 100% natural sem 

conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de 

fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso. 

Und 20,45 

59.  300 GELÉIA DE PÊSSEGO. Características: 100% natural 

sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa 

de fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso.  

Und 20,63 

60.  300 GELÉIA DE UVA.  Características: 100% natural sem 

conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de 

fruta com açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 

Und 19,26 
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750g. A embalagem deve ser de vidro com vedação a 

vácuo, estar intacta e deve constar: data de fabricação, 

prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e 

peso. 

61.  400 GROSTOLI MACIO DOCE. Características:  Alimento a 

base de farinha de trigo, ovos, açúcar, fermento químico, 

leite e óleo vegetal ou manteiga, frito em óleo vegetal. 

Coloração marrom uniforme, sem partes queimadas ou 

cruas, formato tradicional, com cerca de 10 cm de 

comprimento, fresco, macio, sem açúcar polvilhado. 

Embalado em embalagem plástica contendo 1 kg.  

Kg 20,96 

62.  400 GROSTOLI SALGADO. Características:  Alimento a base 

de farinha de trigo, ovos, açúcar, fermento químico, leite e 

óleo vegetal ou manteiga, frito em óleo vegetal. Coloração 

marrom clara uniforme, sem partes queimadas ou cruas, 

formato tradicional, com cerca de 10 cm de comprimento, 

fresco, com textura seca e crocante. Embalado em 

embalagem plástica contendo 1 kg. 

Kg 20,53 

63.  4000 IOGURTE INTEGRAL.  Características: Alimento 

derivado de leite integral, sabor morango ou coco, com 

polpa de fruta, resfriado. Embalagem tipo pacote plástico, 

bem vedado, sem sujidades e/ou sinais de embalagem 

violada.  A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, ingredientes, 

informação nutricional, número do lote, data de validade e 

de fabricação, quantidade do produto e número do registro. 

Embalagens com 900 ml (1000g). 

Pct 6,90 

64.  5000 LARANJA. Características:  Alimento de tamanho médio 

e uniforme, coloração característica, fresco, livre de sinais 

de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas 

ou de transporte, compacta e íntegra. 

Kg 4,15 

65.  8500 LEITE UHT INTEGRAL.  Características:  leite de vaca, 

integral, com 3% de gordura, UHT.  A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, ingredientes, informação nutricional, número 

do lote, data de validade e de fabricação, quantidade do 

produto e número do registro.  

Embalagem tetra pak, contendo 1 l.  

Und 4,70 

66.  500 LINGUIÇA TOSCANA E PERNIL TIPO 1 
Características Gerais: Lingüiça Toscana tipo 1, 
preparada de cortes suínos e especiarias. O produto será 
elaborado com matérias-primas selecionadas, e os 
produtos registrados no órgão competente.  
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

Pacotes 18,45 
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fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do produto 

67.  5000 MAÇÃ. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, firmes, com sabor, cor e odor característicos, 

casca integra e lisa, sem sinais de partes danificadas e/ou 

apodrecidas, sem sujidades e parasitas. Devem estar 

acondicionadas em caixas de madeira ou papelão.  

Kg 7,60 

68.  1000 MASSA CASEIRA (MACARRÃO E ESPAGUETE).   

Características:  alimento a base de farinha de trigo e 

ovos, podendo conter óleo vegetal e sal. Congelado, livre 

de sujidades. A embalagem deve conter informações 

nutricionais, data de fabricação e validade, e lista de 

ingredientes. Acondicionado em embalagem plástica, com 

1 kg 

Kg 15,96 

69.  2000 MANDIOCA COM CASCA.  Características:  Alimento em 

raízes, com casca, livre de sujidades, material terroso e 

parasita, de tamanho uniforme, com comprimento de cerca 

de 50 cm, compacto, firme, sem partes apodrecidas ou 

com lesões físicas, mecânicas ou de transporte, textura 

macia após o cozimento. 

Kg 4,50 

70.  2000 MANDIOCA DESCASCADA.  Características:  Alimento 

em raízes, sem casca, livre de sujidades, material terroso e 

parasitas, de tamanho uniforme, em pedaços com 

comprimento de cerca de 15 cm, compacto, firme, sem 

partes apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou 

de transporte, textura macia após o cozimento. Embalada 

em embalagens plásticas bem vedadas, contendo 

informações do produtor, data de processamento e de 

validade, em pacotes de 1 kg. 

Kg 7,33 

71.  400 MEL.  Ingredientes: Produto natural elaborado por 
abelhas a partir do néctar  
Características Gerais: O mel não poderá conter 
substâncias estranhas.  Poderá se apresentar parcialmente 
cristalizado e não apresentar caramelização nem espuma 
superficial.  Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor: 
levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio e 
Sabor: próprio. Não possui adição de corantes, 
aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes 
de qualquer natureza, naturais e sintéticos. 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em potes 

plásticos bem vedados. 

Kg  29,25 

72.  400 MELADO DE CANA, LÍQUIDO. Características:  alimento 

derivado da cana de açúcar, líquido, puro, não açucarado, 

livre de impurezas. Produzido em local específico e 

exclusivo para este fim, com autorização dos órgãos 

Kg 15,73 

mailto:gabinete@saodomingos.sc.gov.br
http://www.saodomingos.sc.gov.br/


Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
Secretaria de Administração e Fazenda 

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br 
CNPJ 83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – 
SC. Codigo TCE 32F840B37718C4EE4ED15698E573C8FCA0F319B8 

Página 20 de 
44 

 

C 

responsáveis. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, ingredientes, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto e número do registro. Embalagem 

tipo pote plástico, com 500g a 1000g.  

73.  400 MELADO DE CANA, BATIDO. Características:  alimento 

derivado da cana de açúcar, batido (cremoso), puro, não 

açucarado, livre de impurezas. Produzido em local 

específico e exclusivo para este fim, com autorização dos 

órgãos responsáveis. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

ingredientes, informação nutricional, número do lote, data 

de validade, quantidade do produto e número do registro. 

Embalagem com 500g a 1000g.  

Kg 16,46 

74.  3000 MELANCIA.  Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração externa verde uniforme sem 

partes amareladas e vermelho cereja internamente, sem 

sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacta, íntegra, fresca, 

suculenta, no pico de maturação. 

Kg 1,90 

75.  2000 MELÃO. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração externa amarela uniforme e branca 

internamente, sem sinais de deterioração, sem danos de 

lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, 

íntegro, fresco, suculento, no pico de maturação. 

Kg 3,50 

76.  4000 MILHO VERDE EM ESPIGA. Características:  Alimento 

em espigas de tamanho médio e uniforme, com casca, 

com grãos íntegros, com tamanho e cor característica, no 

pico de maturação, que proporcione grãos macios após o 

cozimento. 

Und 1,21 

77.  5000 MINI PIZZA. Caracteristicas: Produtos a base de farinha 

de trigo, com sabores variados de bacon com milho, 

frango, 

estrogonofe de frango, estrogonofe de carne; bacon e 

brócolis. Acondicionado individualmente em embalagens 

plásticas. Apresentar rotulagem com data de fabricação 

data de validade, lista de ingredientes, fabricante, peso e 

informaçõesnutricionais. 

und  5,00 

78.  500 MORANGO. Características:  Alimento de tamanho médio 

e uniforme, coloração externa e interna de cor vermelha, 

sem sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no 

pico de maturação, textura macia. Devem estar 

acondicionados em embalagens plásticas apropriadas para 

Kg  25,56 
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a fruta, contendo 250 g.   

79.  1000 MORANGA. Características:  Alimento de tamanho 

médio, coloração uniforme e característica, fresco, 

compacto e firme, isento de lesões físicas ou mecânicas, 

sinais de deterioração e sujidades. 

Kg 4,06 

80.  2000 OVOS. Características:  Alimento de origem animal, 

íntegros, frescos, livres de sujidades, acondicionados em 

embalagens próprias, com 12 unidades.   

Dúzia 7,66 

81.  2000 PÃO CASEIRO. Características:  Alimento a base de 

farinha de trigo, com fermento biológico, assado em formas 

de tamanho médio, tipo bolo inglês, coloração marrom 

claro, sem partes queimadas ou cruas, fresco, macio. 

Acondicionado individualmente em embalagens plásticas.  

Kg 14,80 

82.  1000 PÃO CASEIRO SEM AÇUCAR. Sem adição de açúcar e 

sem aditivos alimentares. Sem gordura TRANS ou 

margarina ou gordura de porco. Embalagem primária: 

Sacos Plásticos. Validade mínima de 05 dias. Apresentar 

rotulagem com data de fabricação data de validade, lista 

de ingredientes, fabricante, peso e informações 

nutricionais. 

kg 13,45 

83.  1000 PÃO DE MILHO. Características:  Alimento a base de 

farinha de milho, com fermento biológico, assado em 

formas de tamanho médio, tipo bolo inglês, coloração 

marrom escuro externamente e amarela na parte interna, 

sem partes queimadas ou cruas, fresco, macio, tipo broa. 

Acondicionado individualmente em embalagens plásticas. 

Kg 15,83 

84.  1000 PÃO INTEGRAL. Características:   Farinha de trigo 
integral enriquecida com ferro/ ácido fólico, água, óleo e 
fermento. Pode conter sementes de outros cereais, como 
linhaça. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

Kg 15,80 

85.  500 PÃO DE AIPIM. Características:  produto a base de 
aipim, farinha de trigo, leite, ovos; 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

produto. 

kg 14,50 

86.  500 PÃO DE BATATA DOCE. Características:   produto a 
base de batata doce, farinha, ovos e demais ingredientes 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 

fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de 

validade, bem como as informações nutricionais do 

kg 14,50 
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produto. 

87.  500 PEPINO. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração externa verde escura, sem sinais de 

partes amareladas, e cor branca internamente, sem sinais 

de deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas 

ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de 

maturação. 

Kg 4,26 

88.  300 PÉ DE MOLEQUE. Características:   Alimento derivado 

da cana de açúcar, feito com amendoim de boa qualidade, 

crocante, em porções individuais de até 80 g cada, 

produzido dentro das conformidades exigidas pela 

legislação vigente, com autorização dos órgãos 

competentes, sem sinais de mofo ou deterioração. 

Acondicionado em embalagem plástica com informações 

de identificação e procedência, ingredientes, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto e número do registro. 

Kg 19,95 

89.  3000 PÊSSEGO. Características:  Alimento de tamanho médio 

e uniforme, coloração interna de cor branca, sem sinais de 

deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou 

de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de 

maturação, textura macia. 

Kg 6,92 

90.  100 PIMENTÃO. Características:  Alimento de tamanho médio 

e uniforme, coloração verde escura característica, sem 

sinais de deterioração, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no 

pico de maturação. 

Kg 6,40 

91.  200 PINHÃO. Características:  Alimento fresco, não 

congelado, livre de impurezas e sujidades, sem falha e/ou 

parasitas, de boa qualidade, da safra do ano. 

Kg 14,95 

92.  400 PIPOCA. Características: Alimento em grãos, secos, 

íntegros, sem parasitas ou sinais de deterioração feita 

pelos mesmos, livre de sujidades e poeira, com textura 

macia e tamanho uniforme após o estouro. Embalado em 

pacotes plásticos vedados, com informações do produtor, 

contendo 1 kg. 

Kg 12,83 

93.  4000 PONCÃ. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração característica, fresco, livre de sinais de 

deterioração, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou 

de transporte, compacta e íntegra. 

Kg 4,26 

94.  100 QUEIJO COLONIAL. Características:  Alimento derivado 

de leite, produzido em laticínio dentro das conformidades 

exigidas pela legislação vigente, com autorização dos 

órgãos competentes, fresco, compacto, firme, sem sinais 

Kg 33,95 
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de mofo ou deterioração. Entregue em veiculo refrigerado, 

em embalagens de 1 kg. 

95.  100 QUEIJO MUSSARELA. Características:  Alimento 

derivado de leite, produzido em laticínio dentro das 

conformidades exigidas pela legislação vigente, com 

autorização dos órgãos competentes, fresco, compacto, 

firme, sem sinais de mofo ou deterioração. Entregue em 

veiculo refrigerado, em embalagens de 1 kg. 

Kg 35,50 

96.  300 QUEIJO (RICOTA). Características: Alimento derivado 

de queijo de massa mole, fresco e com baixo teor 

de gordura. É um queijo que é preparado por meio da 

coagulação ácida das proteínas presentes no soro 

Kg 19,95 

97.  200 RABANETE. Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração avermelhada característica, 

fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de 

lesões físicas, mecânicas ou de transporte, sem 

rachaduras, compacto e íntegro, sem folhas. Isento de 

sujidades, terra ou parasitas. 

Kg 4,33 

98.  200 RAPADURA. Características:  Alimento derivado de cana 

de açúcar, com amendoim, produzido em local autorizado 

pelos órgãos competentes, com amendoim de qualidade, 

coloração e textura uniformes, livre de sujidades e 

impurezas, em tamanho uniforme de até 80 g por unidade. 

Acondicionado em embalagem plástica com informações 

de identificação e procedência, ingredientes, informação 

nutricional, data de validade, quantidade do produto e 

número do registro. 

Kg 19,26 

99.  1000 REPOLHO. Características: de primeira qualidade. As 

cabeças devem ser firmes, compactas e sem rachaduras e 

com folhas lisas ou crespas de cor verde, livres de 

manchas escuras e de perfurações. Tamanho médio. 

Embalagem: única, plástica de polietileno transparente ou 

caixas vazadas limpas.  

Kg 3,38 

100.  800 REPOLHO ROXO. Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração predominantemente roxa, 

fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de 

lesões físicas, mecânicas, de transporte ou da ação de 

parasitas, compacto e íntegro, isento de sujidades, 

materiais terrosos e parasitas. Embalado individualmente.  

Kg 3,93 

101.  1000 RÚCULA. Características: Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração característica, fresco, com folhas 

íntegras, sem sinais de partes apodrecidas ou danificadas 

pela ação de parasitas, sem danos de lesões físicas, 

mecânicas ou de transporte, isenta de sujidades, material 

Maço 3,78 
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terroso e parasitas. Embalado em sacos plásticos, em 

maços. 

102.  4000 SALSINHA. Características: De primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação adequado a 

manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas 

Maço 3,93 

103.  500 SUCO DE UVA. Características:  natural, integral, sem 

adição de açúcar e conservantes. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, ingredientes, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número 

do registro.  

Frascos de vidro contendo 1,5 l. 

Und 18,90 

104.  500 SUCO DE MAÇÃ. Características:  natural, integral, sem 

adição de açúcar e conservantes. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, ingredientes, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto e número 

do registro.  

Frascos de vidro contendo 1,5 l. 

Und 18,90 

105.  4000 TANGERINA. Características:  Alimento de tamanho 

médio e uniforme, coloração característica, suculenta, 

fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de 

lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e 

íntegra. 

Kg 4,23 

106.  3000 TOMATE. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração vermelha característica, suculento, 

fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação de 

parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de 

transporte, compacta e íntegra, isento de sujidades, 

material terroso e parasitas, no pico de maturação.  

Kg 7,43 

107.  2000 UVA. Características:  Alimento em cachos de tamanho 

médio, com coloração bordô ou verde características, 

suculenta, fresca, livre de sinais de deterioração ou da 

ação de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas 

ou de transporte, compacta e íntegra, isento de sujidades, 

material terroso e parasitas, no pico de maturação. 

Kg 5,50 

108.  500 VAGEM. Características:  Alimento de tamanho médio e 

uniforme, coloração característica, suculento, fresco, livre 

de sinais de deterioração ou da ação de parasitas, sem 

danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, 

compacto e íntegro, isento de sujidades, material terroso e 

parasitas, no pico de maturação. Embalado em pacotes 

plásticos, contendo 1 kg. 

Kg 10,83 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS A SEREM ENTREGUES AO 

MUNICÍPIO SÃO ORIUNDOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE N. 00x/202x CHAMAMENTO N. 0xx/202x 

 
 
 
Eu, XXXXXXXX, brasileiro, agricultor, portador do RG n.º XXX, inscrito no CPF sob o n.º XXX, 

residente e domiciliado na Rua XXX, n.º XXX, Bairro, XXXX, Município de São Domingos/SC, 

DECLARO, para os devidos fins, que os gêneros alimentícios a serem entregues ao Município 

de São Domingos no âmbito do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0xx/202x, PARA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N.º 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, E 

RESOLUÇÃO FNDE N.º 6/2020, 

devidamente relacionados no Projeto de Venda anexo, são oriundos de produção própria. 
 
 
 
Local e data. 
 
Assinatura do agricultor 

mailto:gabinete@saodomingos.sc.gov.br
http://www.saodomingos.sc.gov.br/


Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
Secretaria de Administração e Fazenda 

Fone/Fax (49) 3443.0281 e-mail: gabinete@saodomingos.sc.gov.br Home page: www.saodomingos.sc.gov.br 
CNPJ 83.009.894/0001-08 - Cx. Postal 031 – Rua Getúlio Vargas, 750 Centro CEP 89.835-000 São Domingos – 
SC. 

Página 26 de 28 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO 

 
 
Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE/202x CONTRATO N.º /20XX 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. 

 

 
A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua , N.º , 

inscrita no CNPJ sob n.º , representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 

grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. , n.º , em (município), 

inscrita no CNPJ sob n.º , (para grupo formal), CPF sob n.º (grupos informais e individuais), 

doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 

11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº , 

resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de 

educação básica pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 202x, descritos no quadro previsto na 

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº , o qual fica fazendo parte 

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste 

Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 

CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 

produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos 

abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) 

receberá o valor total de R$ ( ). 

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local 

de entrega, consoante anexo deste Contrato. 

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no 

cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, 

assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 

quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do 

presente contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. 

 
CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula 

Quarta, alínea “a”, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 

dia, sobre o valor da parcela vencida. 

 
CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no 

§7º do artigo 57 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais 

de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 

contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA NONA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os 

interesses particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão 

do CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá 

ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do 

respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela 

legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 
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/20XX, pela Resolução FNDE nº _ _/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em 

todos os  seus termos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante 

acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais 

e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 

recebimento ou por email, transmitido pelas partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à 

sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno 

direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 

casos: 

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega 

total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de 

dezembro de 20xx. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É competente o Foro da Comarca de São Domingos – SC, para 

dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e 

contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas. 

 
São Domingos – SC, xx de xx de xx 

 
CONTRATANTE:  Mun.  de  São  Domingos.  Prefeito  Municipal – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  _  _  _   
 
 

CONTRATADA: xxxxxx – resp. legal xxxxx  _  _ 
 
 
Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado - Assessor Jurídico OAB/SC n. 42.539   
 
Testemunhas: 
Nome: __________________________________________ 
Nome: _________________________________  _   
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