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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
Processo nº 018/2020
A Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, a fim de atender à clientela de
beneficiários da merenda escolar da Rede Pública Municipal e em atendimento à Lei n.º
11.947/2009 e à Resolução/CD/FNDE n.º 038/2009, torna público, através de sua
Comissão Permanente de Licitação – CPL, o edital de Chamada Pública n.º 001/2020,
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrúti) da agricultura familiar no
ano de 2020, produzidos por empreendedores (ou suas organizações) e agricultores da
Agricultura Familiar Rural. A sessão pública, onde será recebida a documentação
necessária para o credenciamento dos fornecedores, será realizada no dia 13 de
fevereiro de 2020, às 08:30 hs, na sede dessa Prefeitura Municipal. Os requisitos e
procedimentos para participação dos interessados encontram-se disponíveis no Diário
Oficial do Município, http://www.riodoantonio.ba.io.org.br. Para maiores informações,
entrem em contato pelo n.º de telefone: (077) 3470-2189.
Rio do Antônio, 29 de janeiro de 2020.

José Souza Alves
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
ESTADO DA BAHIA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/20

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com
sede na Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-
000, inscrita no CNPJ sob n° 13.678.008/0001-53, Representado por José Souza
Alves, brasileiro, casado, motorista, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na
Rua Vereador José Marques Borges, 69, Centro, Rio do Antônio / BA, CEP:
46.220-000, portador da Cédula de Identidade n° 02.580.897-41, inscrito no CPF
sob

n°

151.748.835-49,

atendendo

à

Lei

nº

11.947

/

2009

e

a

Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, realiza, através de sua Comissão Permanente
de Licitação, instituída pela Portaria n° 20, de 0 de Janeiro de 20,
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrúti) da
agricultura familiar no ano de 20, produzidos por empreendedores (ou suas
organizações) e agricultores da Agricultura Familiar Rural.

1. OBJETIVO
Registro

de

preços

de

gêneros

alimentícios

da

agricultura

familiar

e

empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas
municipais que ofertam a Educação Básica compreendendo a Educação infantil
Ensino Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Rede Pública no
Município de Rio do Antônio/BA.

2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
2.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores
Familiares Rurais deverão entregar na Prefeitura Municipal os documentos
relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
I – cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II – cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada
Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000
CNPJ.: 13.678.008/0001-53
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Agricultor Familiar participante;
III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar (anexo1) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e
a Entidade Articuladora e assinado por

todos os Agricultores Familiares

participantes;
IV – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;
V – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.

2.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão
entregar na Prefeitura Municipal os documentos relacionados abaixo para
serem avaliados e aprovados:
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II –cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP

Jurídica

para

associações e cooperativas;
III – cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e
Dívida Ativa da União;
IV - Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
V - cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos
familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
VI - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar (Anexo 1);
VII – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;
VIII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.
Praça Bernardo José Dias, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220-000
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3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
3.1 Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios
A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem registrados está em
anexo (anexo 2).
3.2 Ponto de Entrega:
SEMAE,

localizado

à

Praça

Pedro

Guedes,

s/n.º,

Bairro

Umbuzeiro,

município (próximo à Escola Municipal Professor João Batista Dias).
3.3 Período de Fornecimento
1º e 2º Semestre de 20
3.4 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos A
quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos
cardápios elaborados por nutricionista do SEMAE e executados pelas escolas.
(anexo 2)
3.5 Preço
3.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço
apresentado pelos proponentes.
3.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referencia:
- os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA
- média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados
varejistas, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar
3.6 Contrato
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá
ser celebrado entre o

Município de Rio do Antônio e o(s) Vendedor (es)

habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no
Anexo III.
3.7 Pagamento das faturas:
3.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar
ou

empreendedor

familiar

rural

habilitado,

como

consequência

da

comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pela Prefeitura
Municipal de Rio do Antônio.
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3.7.2. O pagamento deverá ser feito com transferência bancária após a
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Serão

consideradas

classificadas

as

propostas

que

preencham

as

condições fixadas nesta Chamada Pública.
4.2

Cada

grupo

de

fornecedores

(formal

e/ou

informal)

deverá,

obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário,
observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.
4.3 A

Comissão

Permanente

de

Licitação

classificará

as

propostas,

considerando-se a ordenação crescente dos valores.
4.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela
Comissão Permanente de Licitação.

5. RESULTADO
A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até 48
horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública.

6. CONTRATAÇÃO
6.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o
Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo
apresentado no item 3.6.
6.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar
rural deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano.

7. ORIGEM DOS RECUSOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação dos gêneros alimentícios, objeto
desta Chamada Pública, correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
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Ação: 12.361.1047 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 12.361.1047 : 2015 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – FNDE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO

8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização
legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente
e as especificações técnicas elaboradas pela nutricionista do Município.
8.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos nesta chamada pública por um período de março a dezembro;
8.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas
conforme cronograma de entrega definido pela escola.

9. FATOS SUPERVENIENTES
9.1 Os

eventos

previstos

nesta

Chamada

Pública

estão

diretamente

subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na
hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir
a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por
decisão da Comissão Permanente de Licitação, poderá haver:
a) Adiamento do processo;
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das
ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão Permanente de Licitação
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considera-se, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará
concretizada.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a
aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras
e condições, assim como dos seus anexos.

12. FORO
A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo
exclusivamente competente o Foro a que se encontra vinculado o município de
Rio do Antônio por ventura vier ficar vinculada para conhecer e julgar quaisquer
questões dele decorrentes.
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ANEXO 1
Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
Programa Nacional de Alimentação Escolar
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº----------I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município

5.CEP
7.CPF

6. Nome do representante
legal
9.Banco

10.Nº da Agência

8.DDD/Fone

11.Nº da Conta Corrente

B – Grupo Informal
1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER)
3. Endereço (NÃO PREENCHER)
6. Nome da Entidade Articuladora

1. Nome

2. CPF

4. Município

5.CEP
7.CPF (NÃO PREENCHER)

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
3. DAP
4. Nº. da Agência

8.DDD/Fone

5. Nº. da Conta Corrente
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1. Nome da Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Rio do Antônio

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2. CNPJ
13.678.008/0001-53
RIO DO ANTONIO

4. Endereço

3 .Município
5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

7 .CPF
-------------------

1. Nome do Agricultor Familiar

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade
5.Preço/Unidade

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

Valor total do projeto:
Valor total do projeto:
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Total agricultor
Total do projeto

1. Produto

2.Unidade

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

V – 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.
Fone/E-mail:
Local e Data:
CPF:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Local e Data:
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ANEXO 2
Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos da Agricultura
Familiar e Empreendedor Familiar Rural

Especificação

Unidade

Quantidade

Abóbora, lisa, com polpa intacta
e limpa com coloração e
tamanhos uniformes tipos da
variedade,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possa
alterar
sua
aparência
e
qualidade. Livre da maior parte
possível de terra aderente á
casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita
recente. Preço por Kg.
Alho nacional sem réstia, bulbo
inteiro e são, sem brotos, sem
grãos
chochos,
ardidos,
manchados ou outros defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos
de
fertilizantes.
Isenta
de
umidade externa anormal. De
colheita recente. Seguir Normas
Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
Com polpa intacta e limpa com
coloração e tamanhos uniformes
típicos, rachaduras ou cortes na
casca, manchas machucaduras
ou outros defeitos que possa
alterar
sua
aparência
ou
qualidade e livre de sujidades.
Intacta e limpa, sem brotos,
rachaduras, machucaduras ou
outros defeitos que possa alterar
sua aparência e qualidade. livre
da maior parte possível de terra
aderente á casca e resíduos de

Kg

2.500

Produto

Abóbora

Alho

Acerola

Aipim

Kg



Kg

1.00

Kg

4.500
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Alface

Banana Prata

Batata Doce

fertilizantes.isenta de umidade
externa anormal
de colheita
recente. Preço por Kg.
Tipo americana, folhas íntegras,
verdes em tamanhos uniformes
sem
furos,
não
murchas,
ausência de pragas ou outros
defeitos que possa alterar sua
aparência e qualidade. Preço por
Kg
Banana da prata de 1ª qualidade,
in natura, com grau de maturação
tal que lhes permita suportar
transporte,
manipulação
e
conservação adequada para o
consumo mediato e imediato,
tamanho médio, apresentando
cor
e
tamanho
uniformes
(pesando entre 120 e 140
gramas cada), sem manchas,
machucaduras,
sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de
fertilizantes.
Deverão
ser
entregues
despencadas
(cortadas no talo). Seguir Normas
Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
Batata doce amarela ou roxa
intacta e sem brotos, rachaduras
ou cortes na casca, manchas,
machucaduras, bolores, pontos
escurecidos ou outros defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência ou qualidade. Livre da
maior parte possível de terra
aderente á casca e de resíduos
de
fertilizantes.
Isenta
de
umidade externa anormal. De
colheita recente. Preço por kg.
Batatinha média, lavada, lisa, com
polpa intacta e limpa, com coloração
e tamanho uniformes típicos da
variedade, sem brotos, rachaduras
ou cortes na casca, manchas,

Kg

500

Kg

2.00

Kg

3.000

Kg

300

10
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Batata Inglesa

machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita
recente. Seguir Normas Técnicas
Especiais descritas na Resolução
CNNPA nº 12/78.

Beterraba

Beterraba intacta e limpa com
coloração e tamanhos uniformes
típicos, da variedade sem brotos
rachaduras ou cortes na casca,
manchas machucaduras bolores
ou outros defeitos que possa
alterar
sua
aparência
ou
qualidade. Livre da maior parte
possível de terra aderente á
casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita
recente. Preço por kg.
Cebola branca tipo salada, lisa,
com polpa intacta, com coloração
e tamanhos uniformes típicos, da
variedade sem brotos rachaduras
ou cortes na casca, manchas
machucaduras bolores ou outros
defeitos que possa alterar sua
aparência ou qualidade. Livre da
maior parte possível de terra
aderente á casca e de resíduos
de
fertilizantes.
Isenta
de
umidade externa anormal. De
colheita recente. Preço por kg.
Cenoura lisa com polpa intacta e
limpa com coloração e tamanhos
uniformes típicos, da variedade
sem brotos rachaduras ou cortes
na
casca,
manchas
machucaduras bolores ou outros
defeitos que possa alterar sua
aparência ou qualidade. Livre da
maior parte possível de terra
aderente á casca e de resíduos

Cebola

Cenoura

Kg



Kg

2.500

Kg

2.500
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de
fertilizantes.
Isenta
de
umidade externa anormal. De
colheita. Preço por kg.
Coentro moído, produto natural e
sem
conservantes.
Acondicionado em embalagem
Coentro Seco plástica resistente de 100g, em
Moído
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a
integridade do produto até o
momento do consumo.
Extraído
de
sementes
de
cominho de primeira qualidade,
puro, com aspecto, cor, cheiro,
sabor
característicos,
sem
misturas, isentos de sujidades,
Cominho Moído parasitas e larvas. Embalagem
de 100g, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo.
Corante de urucum puro em pó e
fino. Sem mistura de outros
Corante
ingredientes. Boa apresentação
ao exame visual. Preço por Kg.
Couve manteiga, em maços de
12 folhas, integras, verdes em
tamanhos uniformes sem furos,
não murchas, ausência de
Couve
pragas ou outros defeitos que
possa alterar sua aparência e
qualidade. Preço por Kg.
Farinha de mandioca, seca, fina,
branca e torrada, separada por
Kg em saco de polietileno
Farinha de
transparente e amarrado. Não
mandioca
apresentar impurezas.
Boa
apresentação ao exame visual.
Preço por Kg.
Iogurte
sabor
morangopasteurizado,
parcialmente
desnatado.
Embalagem
em

Kg



Kg



Kg

150

Kg

500

Kg

900

Litros

.500
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Iogurte

Laranja

Leite
Pasteurizado

polietileno de 1 litro devendo
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, numero
de lote, data de fabricação, data
de validade, condições de
armazenagem, qualidade do
produto e numero do registro no
Ministério
da
Agricultura
/SIF/DITOA
e
carimbo
de
inspeção do SIF. Transportar ate
a entrega final em condições de
temperatura adequada. No ato da
entrega,
não
poderá
ter
transcorrido mais de 50% do
prazo de validade. O produto
deverá ser transportado em
veículos adequados a este fim,
dotados
de
carrocerias
isotérmicas, tipo baú, equipado
por
unidade
própria
de
refrigeração.
Deverá
ser
apresentado laudo de inspeção
sanitária do estabelecimento.
Preço por litro.
Laranja China / Pera de 1ª
qualidade, tamanho médio com
aproximadamente 120g cada.
Deverá apresentar casca fina,
íntegra,
sem
machucados
/amassados e sujidades. Não
poderão estar com alvéolos
desidratados.
Ideal
para
consumo imediato.
Leite in natura, tipo "C",
embalagem (sacos plásticos) de
1 litro, a embalagem devera
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações, nutricionais, numero
de lote, data de fabricação, data
de validade, condições de
armazenagem, qualidade do
produto e numero do registro no
Ministério
da
Agricultura
/SIF/DITOA
e
carimbo
de

Kg

7.500

Litro

000
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Limão Galego

Mamão

Manga

inspeção do SIF. Transportar ate
a entrega final em condições de
temperatura adequada. No ato da
entrega,
não
poderá
ter
transcorrido mais de 50% do
prazo de validade. O produto
devera ser transportado em
veículos adequados a este fim,
dotados
de
carrocerias
isotérmicas, tipo baú, equipado
por
unidade
própria
de
refrigeração.
Deverá
ser
apresentado laudo de inspeção
sanitária do estabelecimento.
Preço por litro.
De casca fina, cor verde-clara ou
amarelo – clara, pragas e
sujidades. Boa apresentação ao
exame visual. Preço por Kg.
Mamão maduro Formosa, de 1ª
qualidade,
in
natura,
com
validade de 1 a 7 dias em
temperatura ambiente e de 2 a
10 dias sob refrigeração. Não
apresentar pontos amolecidos.
Entregue em grau médio de
amadurecimento. Seguir Normas
Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78
Manga Ada, de 1ª qualidade, in
natura, lisa, com polpa intacta e
limpa, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade,
sem rachaduras ou cortes na
casca, manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Não
apresentar
pontos
amolecidos
e
escurecidos. Livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita
recente. Entregue em grau médio
de
amadurecimento.
Seguir

Kg

250

Kg

1.000

Kg

2.500
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Normas
Técnicas
Especiais
descritas na Resolução CNNPA
nº 12/78.
Maduro, íntegro e sem manchas.
Maracujá Azedo Isento de danos físicos e/ou
mecânicos
decorrentes
do
transporte e manuseio.
(Manteiga sem sal - Embalagem
200g) Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do
creme
de
leite
(nata)
padronizado, pasteurizado e
maturado, com 200g, com teor
Manteiga
mínimo de 80% de lipídeos,
embalagens retangulares com
dados de identificação, data de
fabricação e validade, lote,
registro
do
Ministério
da
Agricultura SIF/ DIPOA. Validade
de, no mínimo, 4 meses.
Melancia de casca lisa com grau
de maturação tal que lhes
permita
suportar
transporte,
manipulação
e
conservação
adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho
Melancia
médio, apresentando tamanho e
cor uniformes, sem manchas,
machucaduras,
sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência ou
qualidade ou livre de resíduos de
fertilizantes. .
Preço por Kg
Produto fresco de ave galinácea,
tipo
grande,
íntegro,
sem
manchas ou sujidades, cor, odor
ou
sabor
anormais;
acondicionados em embalagem
Ovo de Galinha apropriada com 30 unidades.
Proveniente de avicultor com
inspeção oficial, devendo atender
às exigências do Regulamento
interno de inspeção de Produtos
de Origem Animal- RISPOA/MA
Resolução n° 05 de 05/7/91 -

Kg

1.500

Kg

50

Kg

10.000

Dz.

700
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Pimentão

Ponkan

Queijo
Mussarela

Quiabo

Repolho

Tapioca

CIPOA/MA
Tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas livres de
resíduos de fertilizantes.
In natura, Fresca, madura, de
tamanho e cor uniformes, com a
polpa firme e íntegra. Isenta de
danos físicos e/ou mecânicos
decorrentes do transporte e
manuseio.
De 1ª qualidade, embalagem
original a vácuo, em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente. Conter os
dados
de
identificação,
informações nutricionais, nº de
lote, quantidade de 01kg, Com
certificação SIF/SIM ou SIE.
Prazo de validade mínimo de 45
dias.
Tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas,
livres de resíduos de fertilizantes.
Repolho verde, cabeça firme,
sem folhas amareladas. Não
apresentar furos e pragas nas
folhas. Boa apresentação ao
exame visual. Preço por Kg
Produto preparado a partir do
amido de mandioca com grânulos
lisos. Preço por Kg.

Kg



kg

3.000

Kg

40

Kg

70

kg

1.000

Kg




Kg

        


           
!


!
#
&'
  

Tempero Verde

In natura – cheiro verde. Molho
composto de coentro em folhas e
cebolinha verde, apresentado
boa aparência, seco, lavado, com
ausência de terra e parasitas.
Deverá ser retirado da terra, no

Kg

600
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Tomate

dia da entrega, não podendo
estar murchos/ secos.
Tipo santa cruz, para salada,
com polpa intacta, com coloração
e tamanhos uniformes típicos, da
variedade sem cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possa
alterar
sua
aparência
ou
qualidade.
Com
aproximadamente
60%
de
maturação. Livre de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente.
Preço por kg.

Kg

1.00
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