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DERRUBADAS UM SALTO PARA O FUTURO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2013 
 
 

 O Prefeito Municipal de Derrubadas, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da 
Resolução/CD/FNDE n° 38, de 16 de julho de 2009, convoca Agricultores 
Familiares e Empreendedores Rurais e suas organizações a comparecer 
na Prefeitura Municipal – Secretaria de Educação, durante o período de 25 
de janeiro a 11 de fevereiro de 2013, com finalidade de apresentar 
propostas e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios e 
amostras, que serão destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, para atendimento da alimentação escolar, 
durante os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2013. 

A Comissão nomeada, se reunirá às 08:00 horas do dia 14 de 
fevereiro de 2013 para análise e julgamento da documentação e proposta. 

 
ITEM 

 
PRODUTO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

01 Alface lisa ou crespa: nova, folhas 
íntegras, de 1ª qualidade. 

 
Unidade 300 

02 Abobrinha, abóbora, moranga ou 
similar; Cor verde ou amarela de boa 
qualidade, tamanho médio. 

kg 

150 

03 Açúcar mascavo; Com boa aparência, 
desembolorado e seco. 

kg 
100 

04 
 

Abacaxi; firmes de cor uniforme sem 
manchas. 

Unidades 
200 

05 Batata doce: nova, de 1ª qualidade, 
tamanho médio, com casca sã, sem 
rupturas 

kg 

100 

06 Batata Inglesa: convencional ou 
ecológica, preferencialmente ecológica, 
nova em boas condições de consumo, 
última safra. Com ausência de 
machucados sujividades, parasitas e 
lavadas. 

kg 

250 

07 Bergamota: cascas de cor alaranjada ou 
amarelo-esverdeada, uniformes, firmes, 
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sem amolecimento e mofos, odor 
agradável, doces. 

kg  
600 

 

08 Beterraba: sem folhas, nova, de 1ª 
qualidade, tamanho médio, com casca 
sã, sem rupturas. 

 
kg 

600 

09 Bolacha caseira: de farinha de trigo e 
integral, sabores diversos, nova, macia 
com boa aparência  

 

400 

10 Brócolis: talos frescos, curtos, tenros; 
flores grandes, bem fechadas; cor azul-
esverdeada. 

 
Unidade  

200 

11 Carne bovina moída: congelada ou 
resfriada de 1ª qualidade, acondicionada 
em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, em pacotes de 
1kg, com rótulo contendo a identificação 
da empresa, registro no SIF ou SISPOA 
ou SIM e identificação do tipo de carne, 
com data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 meses. Não 
pode conter cartilagem, couro, pelos e 
ossos. 

kg  

1.100 

12 Cebola: limpas, firmes, com a cor 
brilhante. A haste deve estar bem seca e 
não ter brotos. 

 
kg 

300 

13 Cenoura: Sem folhas, nova, de 1ª 
qualidade, tamanho médio, com casca 
sã, sem rupturas. 

 
kg 

450 

14 Chuchu: cor verde bem clara, tenro, 
firme, sem manchas na casca e no 
interior, lisos, sem rugosidades e 
espinhos. 

 
 

kg 
150 

15 Feijão: Preto ou de cor, novo, seco e 
limpo e de primeira qualidade 

kg 
300 

16 Laranja: cascas de cor alaranjada ou 
amarelo-esverdeada, uniformes, firmes, 
sem amolecimento e mofos, odor 
agradável, doces. 

 
 

kg 

 
 

800 
 

17 Mandioca (Aipim): sem casca. A polpa 
deve ter cor branca ou amarelada 
uniforme.  

 
kg 

300 
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18 Massa caseira; de farinha de trigo e 
integral, sabores diversos, nova com boa 
aparência e congelada. 

kg  

400  

19 Mel de abelha: Cor amarela, novo e de 
aparência liquida. 

kg 
100 

20 Melado: convencional ou ecológico, 
preferencialmente ecológico, novo e de 
1ª qualidade. 

kg  

200 

21 Milho verde: descascado, em grãos, 
pacotes de ½ kg, de boa aparência, 
congelado. 

kg 

100 

22 Milho verde espiga: descascado, de boa 
aparência. 

Unidade 
200 

23 Ovos: devem estar uniformes, íntegros, 
limpos e de casca lisa, sem casca 
rachada ou manchada. 

 
 

Dúzia 1.200 

24 
 

Pães: De farinha de trigo e integral, peso 
aproximado 50g, novo com boa 
aparência. 

Unidades 

12.000 

25 Pimentão: íntegros, firmes, lustrosos, 
carnudos e com cabo verde. 

kg 

80 

26 Pêssego: firmes de cor uniforme sem 
manchas com casca sã colhido no dia da 
entrega. 

kg 

200 

27 Pepino; Cor verde ou branco, tamanho 
uniforme, colhido no dia da entrega. 

kg 
100 

28 Rabanete: sem folhas, novos, de 1ª 
qualidade, tamanho médio para grande, 
com casca sã, sem rupturas. 

kg  

100 

29 Repolho: cor verde-clara, folhas frescas, 
sem descoloração ou deterioração, pé 
sólido e bem formado. 

kg 

300 

30 Rúcula: folhas brilhosas e inteiras, muito 
frescas, tenras e de coloração verde 
escura; sem folhas amareladas, com 
manchas ou marcas de insetos. 

 
 

0,5kg 
 100 

31 Sucos Naturais vários sabores: suco 
(polpa concentrada) realizado com fruta 
convencional ou ecológica de boa 
qualidade. 

Litro  

200  

32 Tomate: firmes, lisos, de cor uniforme, 
sem manchas ou rachaduras. 

 
kg 150 
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33 Vagem: convencional ou ecológica, 
preferencialmente ecológica de 1ª 
qualidade, tamanho médio, com casca 
sã, sem rupturas. 

kg 

60 

34 Leite Longa Vida - integral  
Litro 3.500 

 
 

          OBS.: A qualidade nutricional dos produtos será avaliada e atestada pela equipe 
da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, e Profissionais da Vigilância Sanitária. 
 
 

Derrubadas/RS, 22 de janeiro de 2013. 
 
 
 
        Almir José Bagega 
                 Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e publique-se 
 
 
Hélio Lampert 
Secretário Municipal da Administração 


