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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DO FNDE/PNAE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD/ANO UNID. P. UNIT.MÉDIA 
P.TOTAL 
MÉDIA 

1 

POLPA DE AÇAÍ: Polpa natural 
extraída do fruto, acondicionada em 
embalagem plástica de 01 Lt, 
contendo dados do fabricante, 
informação nutricional sobre o 
produto, data de 
fabricação/validade. O produto 
deverá ter registro no órgão 
competente. As condições de 
entrega deverão ser de acordo com 
normas da Vigilância Sanitária. 
Prazo de validade mínimo: 03 meses 
á partir da data do recebimento do 
produto. Amostra: Embalagem de 01 
lt. 

8.500 LT R$ 10,00 R$ 85.000,00 

2 

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha 
de mandioca, apresentando a 
coloração branca, isentas de 
matéria terrosa, parasitos, umidade, 
fermentação ou ranço. 
Acondicionada em embalagem de 
01 kg, com identificação (rótulo), 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote e 
validade. Vencimento mínimo de 06 
(seis) meses a partir do 
recebimento, Deve estar próprio 
para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em 
vigor. Amostra: 1 embalagem de até 
01 kg. 

1.000 KG R$ 5,50 5.500,00 
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3 

FARINHA DE TAPIOCA: Farinha de 
tapioca, apresentando a coloração 
branca, isentas de matéria terrosa, 
parasitos, umidade, fermentação ou 
ranço. Acondicionada em 
embalagem de 01 kg, com 
identificação (rótulo), procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote e validade. Vencimento mínimo 
de 06 (seis) meses a partir do 
recebimento, Deve estar próprio 
para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em 
vigor. Amostra: 1 embalagem de até 
1kg. 

1.000 KG R$ 9,00 R$ 9.000,00 

4 

ALFACE: Alface lisa de primeira 
qualidade, Produto ‘in natura” 
tamanho extra, com coloração 
verde, separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. Amostra: 
01 maço 

7.700 MAÇO R$ 3,00 R$ 23.100,00 

5 

CARURU: Caruru, extra de primeira 
qualidade, Produto ‘in natura”, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas. Amostra: 01 maço. 

5.200 MAÇO R$ 3,00 R$ 15.600,00 

6 

COUVE: Couve manteiga extra de 
primeira qualidade, Produto ‘in 
natura”, com coloração verde 
escuro, separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. Amostra: 
01 maço. 

7.700 MAÇO R$ 2,50 R$ 19.250,00 
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7 

CHEIRO VERDE: Produto ‘in 
natura” tamanho extra, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas. Amostra: 01 maço. 

7.700 MAÇO R$ 2,50 R$ 19.250,00 

8 

CHICÓRIA: Produto ‘in natura” 
tamanho extra, com coloração verde 
escuro, separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. Amostra: 
01 maço. 

7.700 MAÇO R$ 2,50 R$ 19.250,00 

9 

ABACAXÍ-POLPA: Polpa extraída 
da fruta, sabor abacaxi. 
Acondicionada em embalagem 
plástica de 01 kg, contendo dados 
do fabricante, informação nutricional 
sobre o produto, data de fabricação 
e validade. O produto deverá ter 
registro no órgão competente. As 
condições de entrega deverão ser 
de acordo com normas da Vigilância 
Sanitária. Prazo de validade mínimo: 
03 (três) meses a partir da data do 
recebimento do produto. Amostra: 
01 embalagem de 01 kg. 

2.000 KG R$ 12,50 R$ 25.000,00 
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10 

GOIABA-POLPA: Polpa extraída da 
fruta, sabor goiaba. Acondicionada 
em embalagem plástica de 01 kg, 
contendo dados do fabricante, 
informação nutricional sobre o 
produto, data de fabricação e 
validade. O produto deverá ter 
registro no órgão competente. As 
condições de entrega deverão ser 
de acordo com normas da Vigilância 
Sanitária. Prazo de validade mínimo: 
03 (três) meses a partir da data do 
recebimento do produto. Amostra: 
01 embalagem de 01 kg. 

6.200 KG R$ 12,50 R$ 77.500,00 

11 

ACEROLA-POLPA: Polpa extraída 
da fruta, sabor acerola. 
Acondicionada em embalagem 
plástica de 01 kg, contendo dados 
do fabricante, informação nutricional 
sobre o produto, data de fabricação 
e validade. O produto deverá ter 
registro no órgão competente. As 
condições de entrega deverão ser 
de acordo com normas da Vigilância 
Sanitária. Prazo de validade mínimo: 
03 (três) meses a partir da data do 
recebimento do produto. Amostra: 
01 embalagem de 01 kg. 

2.000 KG R$ 12,50 R$ 25.000,00 

12 

GRAVIOLA-POLPA: Polpa extraída 
da fruta, sabor graviola. 
Acondicionada em embalagem 
plástica de 01 kg, contendo dados 
do fabricante, informação nutricional 
sobre o produto, data de fabricação 
e validade. O produto deverá ter 
registro no órgão competente. As 
condições de entrega deverão ser 
de acordo com normas da Vigilância 
Sanitária. Prazo de validade mínimo: 
03 (três) meses a partir da data do 
recebimento do produto. Amostra: 
01 embalagem de 01 kg. 

6.000 KG R$ 12,50 R$ 75.000,00 
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13 

MANGA-POLPA: Polpa extraída da 
fruta, sabor manga. Acondicionada em 
embalagem plástica de 01 kg, contendo 
dados do fabricante, informação 
nutricional sobre o produto, data de 
fabricação e validade. O produto 
deverá ter registro no órgão 
competente. As condições de entrega 
deverão ser de acordo com normas da 
Vigilância Sanitária. Prazo de validade 
mínimo: 03 (três) meses a partir da data 
do recebimento do produto. Amostra: 
01 embalagem de 01 kg. 

900 KG R$ 12,50 R$ 11.250,00 

14 

BANANA PACOVAN: Fruto fresco no 
estado “in natura” de tamanho grande, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade, limpo e coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie. Isentos de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitos, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor, 
sabores estranhos e lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Amostra:  
01 kg 

6.300 KG R$ 5,00 R$ 31.500,00 

15 

BANANA PRATA: Fruto fresco no 
estado “in natura” de tamanho grande, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade, limpo e coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie. Isentos de substâncias 
terrosas, sujidades, parasitos, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor, 
sabores estranhos e lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Amostra: 
01 kg 

10.800 KG R$ 6,50 R$ 70.200,00 

16 

LARANJA: Fruto fresco no estado “in 
natura” de tamanho grande, com 
características íntegras e de primeira 
qualidade, limpo e coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típicos da espécie. 
Isentos de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitos, larvas, resíduos 
de defensivos agrícolas, odor, sabores 
estranhos e lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Amostra: 05 
und 

900 CENTRO R$ 70,00 R$ 63.000,00 
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17 

MELANCIA: Fruto fresco no estado “in 
natura” de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira 
qualidade, limpo e coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típicos da espécie. 
Isentos de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitos, larvas, resíduos 
de defensivos agrícolas, odor e sabores 
estranhos e lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Amostra: 01 
und 

16.100 KG R$ 3,00 R$ 48.300,00 

18 

MAMÃO: Fruto fresco no estado “in 
natura” de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira 
qualidade, limpo e coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típicos da espécie. 
Isentos de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitos, larvas, resíduos 
de defensivos agrícolas, odor e sabores 
estranhos e lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Amostra: 01 kg. 

1.300 KG R$ 8,00 R$ 10.400,00 

19 

ABACATE: Fruto fresco no estado “in 
natura” de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira 
qualidade, limpo e coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típicos da espécie. 
Isentos de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitos, larvas, resíduos 
de defensivos agrícolas, odor e sabores 
estranhos e lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. Amostra: 01 kg 

60 KG R$ 16,00 R$ 960,00 

20 

ABÓBORA: Produto de primeira 
qualidade, “in natura” tamanho médio, 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para consumo, livres da 
presença de bolores e manchas com 
ausência de sujidades, parasitas e 
larvas aderidas à casca.  Amostra: 01 
und 

5.000 KG R$ 5,50 R$ 27.500,00 
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21 

CAMARÃO FRESCO DESCASCADO: 
Produto de primeira qualidade, fresco, 
isento de sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à sua superfície 
externa.  Acondicionado em 
embalagem plástica de 01 Kg, 
contendo dados do fabricante, 
informação nutricional sobre o produto, 
data de fabricação e validade. O 
produto deverá ter registro no órgão 
competente. As condições de entrega 
deverão ser de acordo com normas da 
Vigilância Sanitária. Prazo de validade 
mínimo: 03 meses á partir da data do 
recebimento do produto.  Amostra: 01 
KG 

4.140 KG R$ 20,00 R$ 82.800,00 

22 

MACAXEIRA: Produto de tamanho 
médio, “in natura”, consistente ao 
toque, isento de partes amassadas ou 
batidas, genuínas, sãs, de primeira 
qualidade, coloração uniforme, isenta 
de sujidades, insetos, parasitas, larvas 
e corpos estranhos aderidos à casca. 
Grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para consumo. Amostra: 01 
KG 

5.700 KG R$ 6,50 R$ 37.050,00 

23 

MAXIXE: Produto comum extra, “in 
natura”, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. Amostra: 01 KG 

5.150 KG R$ 4,00 R$ 20.600,00 
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24 

BATATA DOCE: Produto de tamanho 
médio, “in natura”, consistente ao 
toque, isento de partes amassadas ou 
batidas, genuínas, sãs, de primeira 
qualidade, coloração uniforme, isenta 
de sujidades, insetos, parasitas, larvas 
e corpos estranhos aderidos à casca. 
Grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para consumo. Amostra: 01 
KG 

5700 KG R$ 6,50 R$ 37.050,00 

25 

ABACAXÍ: Produto comum extra, “in 
natura”, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. Amostra: 01 KG 

3.470 KG R$ 6,00 R$ 20.820,00 

26 

COCO SECO-FRESCO: Produto de 
tamanho médio, “in natura”, consistente 
ao toque, isento de partes amassadas 
ou batidas, genuidas, são, de primeira 
qualidade, coloração uniforme, isenta 
de sujidades, insetos, parasitas, larvas 
e corpo estranhos aderidos à casca. 
Grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para consumo. Amostra 01 
kg 

315 KG R$ 9,00 R$ 2.835,00 

TOTAL R$ 862.715,00 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Por meio do Programa de Alimentação Escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Afuá, atende 

atualmente 13.876 alunos distribuídos nos atendimentos de Creches, Pré-Escola, Educação Infantil 

Ensino Fundamental, Ensino médio e Educação de jovens e adultos-EJA Zona Urbana, sendo que a 

entrega e o preparo dos alimentos ocorrem diretamente em cada unidade de ensino. A 

Resolução/CD/FNDE nº 06/2020 de 08 de maio de 2020 e a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009-art. 

14 preconiza que do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios 
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diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações. Dentre 

as diretrizes estão:  

 

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

seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares locais;  

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

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar.   

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do 

município de Afuá, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, 

bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade 

social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças. Além do mais a aquisição desses produtos, 

objetiva criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar famílias agricultoras, 

estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a produção local/regional e fomentar o 

desenvolvimento agrário sustentável.   

Finalmente, salientamos que a aquisição de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com 

a contratação direta de Cooperativas e/ou Associações e Produtores individuais está de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), A 

Resolução/CD/FNDE nº 06/2020, Lei nº 11.947, 2009, RDC nº 216, de 2004, dentre outras que tratam 

das ações relativas à oferta de alimentação para coletividade.  
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