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Divisa Alegre, 24/02/2022. 

Exmo. Senhora 

REINILDA PEREIRA DE SOUSA E SILVA 

DD. Prefeita Municipal  

DIVISA ALEGRE/MG. 
 

 

Senhora Prefeita, 

Informamos a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, 

resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do CD/FNDE, de 17/06/2016 e 

Resolução n.º 04 do FNDE de 02/04/2015 e Resolução nº 21 do FNDE, de 16/11/2021. Solicitamos 

pelo presente, a V.Exª. providências para aquisições dos itens descritos abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 

1 
ABACAXI: Consistência firme, característica uniforme, parte externa sem 
rachaduras, manchas ou pigmentação, embalados em caixas de modo a se 
evitar amassados nas frutas. 

Unid. 380 

2 
ABÓBORA: convencional ou ecológico preferencialmente ecológico médio grau 
de amadurecimento, primeira qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem 
ruptura. 

KG 1.020 

3 
ALFACE CRESPA OU LISA: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente 
Ecológico, Folhas Novas e Íntegras, de 1ª qualidade. Com Embalados em 
Móios de Peso Médio entre 300 e 400g. 

MOIOS 840 

4 
BANANA CATURRA.: Convencional ou Ecológica, Preferencialmente 
Ecológica, Primeira Qualidade, Tamanho Médio, com casca sã, sem ruptura. 
Unidade com peso médio entre 50 e 60 g 

DUZIA 1.680 

5 
BANANA PRATA: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente, Ecológico, 
Primeira Qualidade, Tamanho Médio, com Casca Sã, Sem Ruptura. Unidade 
com Peso Médio entre 70 e 120g. 

KG 2.150 
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6 

BATATA DOCE,: lavadas, classe  média/ graúda, sem defeitos graves ( 
podridão úmida, seca, coração oco  ou negro ), apresentação firme, inteiras, 
desprovidas de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidade, livres 
de substancias tóxicas ou nocivas, para uso culinário em cozimento, massas 
ou frituras. 

KG 110 

7 

BETERRABA SEM FOLHAS,: separado por tamanho e categoria, categoria 
extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, sem defeitos, 
lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas injurias por pragas ou 
doenças) 

KG 480 

8 
BROCOLIS,: Cor Verde Escuro Brilhante, Uniforme, Unidade de Tamanho 
Grande ou Médio Constituída de Todas as Partes Folhas, Flores e Talos.  
Embalados em moios de em média 300g 

MOIOS 620 

9 
CENOURA.: convencional ou ecológico, preferencialmente ecológico,sem 
folhas, novas, de 1ª 
 qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem ruptura. 

KG 1.280 

10 
CHEIRO VERDE: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, 
Nova, com Folhas Verdes, de 1ª Qualidade. embalados em moios de em média 
100g. 

MOIOS 1.280 

11 
CHUCHU: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, novo, de 
1ª Qualidade, Limpo, Tamanho Médio, com Casca Sã, Sem Ruptura. 

KG 1.180 

12 
COCO SECO: Fruto seco,com amplo teor de massa, cheiro e sabor 
característicos. Apresentado em média cada unidade com no mínimo 600g. 

UNID 200 

13 
COLORAU: De Produção Local, Com Cor e Cheiros Característicos, sem 
Presença de sujidades, bom redimento, embalados em socos plásticos, 
transparentes, atóxicos e em quantidade de 1kg. 

KG 208 

14 
COUVE: Convencional ou Ecológico,Preferencialmente Ecológico, Novas, com 
Folhas Verdes, Sem Alterações, de 1ª Qualidade. embaladas em moios de em 
média 300g. 

MOIOS 720 

15 

FARINHA DE MANDIOCA,: Grupo: Seca, Subgrupo: Extrafina, Classe: Branca, 
Tipo: 1. Não deverá apresentar misturas, resíduos e/ou impurezas. Não deverá 
apresentar odor forte e intenso (não característico do produto) além de 
coloração anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom). 
Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

KG 320 
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16 

GOIABA: Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação, coloração caracteristica, grau de maturação 
médio,   Com peso media unitária de 120 gramas, embalados em caixas, iso 
ladas, de modo a não amassarem. 

KG 380 

17 

GOMA (POLVILHO).: Produzida a partir de mandioca de qualidade, com 
branca livre de sujidades, cheiro caraquiteristico, embaladas em medida de 
prato, cerca de 2,3 kg ou 3 litros, embalagens plásticas transparates atóxicas e 
com datata de fabricação. 

PRATO 120 

18 
GOMA FRESCA: Produzido de forma artesanal, de cor branca e cheiro 
característico, em embalagem de 1kg, lacrada e isenta de sujidades, ou 
qualquer substância estranha. 

KG 100 

19 
INHAME: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, de 1ª 
Qualidade, Limpos, Tamanho Médio, com Casca Sã, Sem Ruptura. 

KG 200 

20 
LARANJA: Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) 
sem manchas ou deformação, coloração caracteristica, Com peso media 
unitária de 120 gramas, categoria Média. 

KG 1.600 

21 
MAMÃO FORMOSA,: Separada por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos 
graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou 
manchas e imaturas). 

KG 980 

22 
MAMAO VERDE.: Característica uniforme, sem rachaduras, manchas, cor 
verde claro, unidade média de 1.4 kg. 

KG 110 

23 
MANDIOCA RAIZ: Mansa, Nova de coloração interna branca, casca fina e 
marrom Uniforme. Raiz de Tamanho Médio. 

KG 1.300 

24 
MANGA: manga das espécies Rosa ou Espada, com grau de maturação 
médio, casca rígidas, sem manchas, ropimentos como( rachões, Podridão, etc), 
embaladas em caixas de modo anão amassarem. 

KG 800 

25 

MARACUJA, de primeira, in natura.: Apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

Kg 1.300 

26 
MELANCIA: Produzidas de maneira natural sem adição de agrotóxico, grau de 
maturação médio, sem rachadura aparente, com uniforme, verde intenso e livre 
de sujeiras. 

KG 1.200 
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27 

MILHO VERDE: em conserva Ingredientes: Milho verde, água, açúcar, sal. 
Embalagem: Deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente e limpa, 
acondicionada em latas de flandres com peso liquido no mínimo 2kg, não 
apresentando ferrugem, amassamento, vazamento ou abaulamento. Prazo de 
validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, 
data de validade, lote e informações nutricionais. 

UNID 1.600 

28 
OVOS CAIPIRA: Estrutura Integra Sem Rachaduras ou Fragmentação, Cor 
Clara, Aroma Característico, Unidades Medias de 40 a 60g. 

DZ 360 

29 
PEPINO: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, Grau de 
Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, Tamanho Médio, Limpos, com Casca 
Sã, Sem Ruptura. 

KG 100 

30 
PIMENTÃO,: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, Grau 
de Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, Tamanho Médio, Limpos, com 
Casca Sã, Sem Ruptura. 

KG 380 

31 
QUIABO: Cor Verde Escuro, consistência firme,  característica  uniforme, parte 
externa sem rachaduras, manchas ou pigmentação, embalados em sacos 
plástico, transparentes e atóxicos. 

KG 100 

32 
RAPADURA,: produzida de forma artesanal, a base de melaço de cana, sem 
adição de substâncias externas. coloração e cheiro característico, unidade com 
peso aproximado de 1kg. 

UNID 100 

33 

REPOLHO BRANCO E ROXO: conservem as suas características; Tendo 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. Em grau de 
desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Não constarem 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. 
Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada. 

KG 200 

34 

TEMPERO ALHO E SAL: Consistência de pasta, com concentração elevada de 
Alho na preparação, cor característica da pasta de alho, com cheiro e sabor 
característicos, sem presença de ranço, embalados em sacos plásticos 
atóxicos, transparentes e com a data da Produção especificada.  

KG 200 
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TEMPERO COMPLETO: Cor verde escuro, a composição deve conter no 
mínimo(Coentro Caroço, Pimentão, Salsa, Cheiro Verde, etc),  com cheiro e 
sabor característicos,  sem presença de ranço, embalados em sacos plásticos 
atóxicos, transparentes e com a data da Produção especificada. . 

KG 374 

36 
TOMATE: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, Grau de 
Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, Limpos, Tamanho Médio, com Casca 
Sã, Sem Ruptura. 

KG 1.380 

37 
TOMATE CEREJA: Convencional ou Ecológico, Preferencialmente Ecológico, 
Grau de Amadurecimento Médio, de 1ª Qualidade, Limpos, Tamanho Médio, 
com Casca Sã, Sem Ruptura. 

KG 140 

38 
VAGEM: Cor Verde Escuro, consistência firme,  característica  uniforme, parte 
externa sem rachaduras, manchas ou pigmentação, embalados em sacos 
plástico, transparentes e atóxicos. 

KG 100 

 

OBS: Hortaliças e folhosos deverão apresentar as seguintes caraterísticas: 

 Serem frescas colhidas pela madrugada, abrigadas dos raios solares e dos ventos fortes; 
 Serem colhidas ao atingir o grau normal de evolução, e apresentadas ao consumo em perfeito 

estado do desenvolvimento do tamanho, aroma e cor própria de espécie e variedade; 
 Estarem livres das folhas externas sujas de terra e de maior parte possível de terra aderente; 
 Estarem isentas de umidades externas anormais, odor, e sabor estranhos; 
 Estarem livres de resíduos e fertilizantes; 
 Não estarem danificadas por lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência; 
 Ausência de sujidades parasitas e larvas; 
 O transporte deverá ser feito em veículo próprio para este fim e o responsável pela entrega 

deverá apresentar-se limpo e uniformizado. 
 A contratada fica obrigada a trocar, as suas expensas, o produto que for recusado por 

apresentar-se danificado ou que estiverem em desacordo com o disposto nesta chamada 
pública; 

 As mercadorias serão conferidas e pesadas no local de recebimento e os produtos que não 
atenderem as especificações e critérios técnicos serão devolvidos e deverão ser repostos em 
seguida.   

  

Atenciosamente. 

 

JOSELICE SPOSITO SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

 


