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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.030  Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escol

3.3.90.30.00  Material de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a aquisiçao de generos alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, atraves de grupos formais e informais , tem como objetivo atender os alunos matriculados nas 
escolas da rede publica de ensino de Medicilandia, no interesse da Secretaria Municipal de Educação, 
para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.30.07  Gêneros de alimentaçãoSUBELEMENTO :

A aquisição dos materiais de consumo acima elencados atenderá as necessidades da merenda escolar dos alunos 
matriculados nas escolas municipais que ofertam a educação infantil, ensino fundamental, médio, e educação de 
jovens e adultos da rede pública de ensino, atendendo assim as escolas municipais são elas: EMEF Abraham Lincoln, 
EMEF Francisca Gomes, EMEF Evanir Wagner, EMEI A Sementinha, EMEI O Grãozinho, EMEF Henrique Dantas, EMEF 
13 de Maio, EMEF 15 de Novembro, EMEF Agua Limpa, EMEF Arco-íris, EMEF Belo Horizonte, EMEF Benjamim 
Constant, EMEF Dom João VI, EMEF Dom Pedro II, EMEF Duque de Caxias I, EMEF Esperança Nova, EMEF Flores da 
Amazônia, EMEF Gaspar Viana, EMEF Gonçalves Dias, EMEF Hélio Gueiros, EMEF Joaquim J. Da Silva Xavier, EMEF 
Liberdade II, EMEF Luciene Dantas, EMEF Magalhães Barata, EMEF Marechal Castelo Branco, EMEF Marechal Rondon, 
EMEF Miguel Gustavo, EMEF Nossa Senhora da Conceição, EMEF Nª Senhora das Graças, EMEF Nª Senhora do 
Perpetuo Socorro, EMEF Nova Vida, EMEF Novo Oriente, EMEF Padre João Martins, EMEF Padre Oscar II, EMEF 
Precisíssimo Sangue, EMEF Primavera, EMEF Rio de Ouro, EMEF Rui Barbosa, EMEF Santo Expedito, EMEF Tomé de 
Souza, EMEF Vitoria Regia. Atendendo assim aproximadamente 6.125 (seis mil, cento e vinte e cinco) alunos no turno 
da manhã, tarde e noite. Trata-se de procedimentos sobre contratação de pessoas jurídicas, para o fornecimento de 
gêneros de alimentação, através da agricultura familiar rural, que se faz necessário, para atender a demanda da 
merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino no turno da manhã, tarde e noite. 
Tem por finalidade fornecer e entregar o produto nas escolas municipais de ensino.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

015291 ABACATE 500,0000 QUILO 12,38

Especificação:  com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos

015293 ABOBRINHA 4000,0000 QUILO 4,13

Especificação: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos

015294 ACHOCOLATADO EM PO 1000,0000 QUILO 22,00

Especificação: Produto natural, contem açúcar, cacau e leite de fabricação artesanal sem 
conservantes e aditivos, de boa qualidade. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, data de fabricação e 
validade, embalagem plástica resistente contendo 300 Gr.

015295 ALFACE AMERICANA 5000,0000 UNIDADE 3,37

Especificação: com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com folhas firmes e intactas, devendo ser 
bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
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sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

015296 ALFACE CRESPA PÉS 5000,0000 UNIDADE 3,37

Especificação: com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com folhas firmes e intactas, devendo ser 
bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

015297 ALFACE ROXA PÉS 5000,0000 UNIDADE 3,37

Especificação: com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com folhas firmes e intactas, devendo ser 
bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.

015298 BANANA 20000,0000 QUILO 5,30

Especificação: em pencas, frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agro ecológicos.

015326 BATATA DOCE 1200,0000 QUILO 7,95

Especificação: com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio , com folhas firmes e intactas ,devendo ser 
bem desenvolvida , isenta de enfermidades ,parasitas e larvas , material terroso e 
sujidades, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e tranporte , de 
colheita recente ,livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. PEGAR DE ACORDO COM A SAFRA.

010562 CHEIRO VERDE 4000,0000 MAÇOS 2,74

Especificação: Especificação : com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com folhas firmes e 
intactas, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. Obs.: pegar de acordo com a remessa 
da merenda.

010970 COUVE 4000,0000 MAÇOS 3,09

Especificação: Especificação : com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos. (Produto deve ser entregue diretamente na escola de 
acordo com a solicitação do setor).

015416 FARINHA DE MANDIOCA. 2000,0000 QUILO 9,37

Especificação: branca tipo I, fina, seca, devendo ser fabricada a partir de materia-prima sã limpa, 
isenta de materias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa, embalagem transparente, resistente, termo soldado, com capacidade para 
01kg; - secundaria: fardo plastico, atoxico, resistente, transparente, termo soldado ou 
fechado com fita adesiva plastificada com capacidade para até 30kg

010721 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 3000,0000 QUILO 11,86
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Especificação: : tipo 1, classe carioquinha, novo, Constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até 
o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.

015334 GELÉIA 800,0000 QUILO 24,06

Especificação: : Produto natural, de fabricação artesanal sem conservantes e aditivos, de boa 
qualidade, com sabores de cacau, goiaba, banana, acerola, cajá. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, data de fabricação e validade, quantidade do produto. Plástico resistente 
contendo 300 Gr. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

015303 LARANJA 1500,0000 QUILO 7,63

Especificação: , tamanho mediano, cor amarela laranjada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de residuos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e agroecologicos.

015339 MACAXEIRA 2500,0000 QUILO 4,87

Especificação: tipo branca ou amarela, fresca sem casca, não fibrosa, isenta de umidade, raízes 
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agro ecológicos. Entregar 
sem casca e embalada.

011031 MAMÃO 2000,0000 QUILO 6,87

Especificação: Especificação : Em quilo, frutos com 60 a 70% de maturação, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agro ecológicos.

015301 MEL EM BISNAGA 1000,0000 QUILO 35,49

Especificação: consistência, liquida viscosa, coloraçao levemente amarelada a castanha escura,com 
cheiro e sabor característicos , sendo proibida a adiçao de corantes,aromatizantes e 
espessantes de qualquer natureza, com peso líquido de 1 quilo em embalagem 
primaria e devidamente certificado (constando SIM, IMA ou SIF) ,de acordo com os 
termos de legislaçao vigente.

011016 MELANCIA 2000,0000 QUILO 3,72

Especificação: Especificação : com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

015353 MILHO VERDE 4000,0000 QUILO 9,27

Especificação: unidades com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
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prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.

011235 PEPINO 1000,0000 QUILO 4,30

Especificação: Especificação : com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. setor).

010973 PIMENTAO 300,0000 QUILO 12,46

Especificação: Especificação : ISENTO DE DEFORMIDADES, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, 
COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, INSENTA 
DE INFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADE, 
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESIDUOS DE 
FERTILIZANTES, DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE ORGANICO E/OU 
AGROECOLOGICO.

015364 POLPA DE FRUTA CAJA 2000,0000 QUILO 16,37

Especificação: natural integral congelada, sabor cajá, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

015354 POLPA DE FRUTA GOIABA 2000,0000 QUILO 16,37

Especificação: natural integral congelada, sabor goiaba, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda.

015355 POLPA DE FRUTA: MARACUJÁ 2000,0000 QUILO 18,90

Especificação: natural integral congelada, sabor maracujá, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

015359 POLPA DE FRUTA ACEROLA 2000,0000 QUILO 16,37

Especificação: natural integral congelada, sabor acerola, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

015361 POLPA DE FRUTA ABACAXI 2000,0000 QUILO 16,37

Especificação: natural integral congelada, sabor abacaxi, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

015362 POLPA DE FRUTA CACAU 2000,0000 QUILO 16,20

Especificação: natural integral congelada, sabor cacau, sem conservantes e aditivos, embalagem 
contendo 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional (no mínimo de 70% polpa e o restante em água), 
data de fabricação, quantidade do produto. Pegar de acordo a Remessa de Merenda

010224 TOMATE 2500,0000 QUILO 11,10

Especificação: Tomate: em quilo, frutos com 60 a 70% de maturação climatizado, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido e 
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maturação mediana, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agro ecológicos.

021100 CORANTE. 500,0000 QUILO 17,66

Especificação: Regional, produzido em meio a agricultura familiar, sem conservantes entregue em 
embalagem plastica descartavel contendo 200 g em cada embalagem. Pegar de a 
remessa de Merenda.

042477 OVOS CAIPIRA 5600,0000 UNIDADE 1,23

Especificação: Regional, produzido em meio a agricultura familiar unidades com aspecto, cor, cheiro 
e sabor propio, firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos fisicos, e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita e recente devidamente 
certificado ( constante SIM, IMA, ou SIF), de acordo com os termos de legislação 
vigente.

042478 FARINHA DE TAPIOCA 500,0000 UNIDADE 5,55

Especificação: Farinha tipo granulado produzida com massa de mandioca com cheiro e sabor 
caracteristicos, sendo proibida a adição de corantes, aromatizantes e espessantes de 
qualquer natureza, com peso liquido de 200 gramas em embalagem primaria e 
devidamente certificado(constando SIM, IMA ou SIF), de acordo com os termos de 
legislação vigente.

Medicilândia, 13 de Janeiro de 2023

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01
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