ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO/ESTIMATIVA TOTAL DE CONSUMO/VALORES MÁXIMOS
DE REFERÊNCIA

PRODUTOS

ABACAXI

ABÓBORA

ABACATE

ACEROLA

ALFACE

DESCRIÇÃO

UND

Fruto de boa qualidade, isento de
sujidades, substâncias terrosa e
sujeiras, apresentando evolução
completa de tamanho e maturação.
Produto transportado
adequadamente, preferencialmente
em caixas de polietileno.
Abóbora de 1ª qualidade, in natura,
com casca, integra e firme, isenta
de sujidades, corpos estranhos,
umidade e insetos; com grau de
evolução completo de
tamanho.Sem danos causados por
lesão física ou mecânica.
Transportados de forma adequada.
Abacate de tamanho médio, 1º
qualidade, com casca sã, sem
sinais de rupturas ou machucados,
grau de amadurecimento ideal para
consumo.Transportados de forma
adequada.
Acerola de primeira quantidade,
compacta e firme, sem lesões de
origem físicas ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isentas de
sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em caixas próprias,
com grau de amadurecimento ideal
para o consumo.Transportados de
forma adequada.
Alface íntegra, de 1ª
qualidade,compacta e firme, com
folhas frescas e viçosas, sem
lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes,
isentas de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada em caixas
próprias.Acondicionada em

QTD

V. UNIT

V. TOTAL

KG

300

R$ 3,80

R$ 1.140,00

KG

200

R$ 4,20

R$ 840,00

KG

150

R$ 3,80

R$ 570,00

KG

800

R$ 3,50

R$ 2.800,00

MOLHO

950

R$ 2,00

R$ 1.900,00
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embalagem plástica, com peso
expresso.Transportadas de forma
adequada.

Alho íntegro, de 1ª
qualidade,compacto e firme, sem
lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes,
ALHO
tamanho e coloração uniformes,
isentas de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada em
embalagens próprias.Transportadas
de forma adequada.
Banana prata , de 1ª qualidade,
apresentando frutos com grau
médio de maturação, tamanho e
coloração uniformes, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de
BANANA
enfermidades, parasitas e larvas,
PRATA
material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos
de fertilizantes, devendo ser
transportada de forma adequada.
Batata doce, lisa, firme e compacta,
devendo ser grauda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
BATATA
material terroso e sujidades, sem
DOCE
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, livre de
resíduos de fertilizantes,
transportada de forma adequada.
Batata, lisa, firme e compacta,
devendo ser grauda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
BATATA
material terroso e sujidades, sem
INGLESA
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, livre de
resíduos de fertilizantes,
transportada de forma adequada.
Beterraba, firme e compacta,
devendo ser grauda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
BETERRABA
material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, livre de

KG

30 R$ 28,00

R$ 840,00

DZ

12.000

R$ 6,00

R$ 72.000,00

KG

10.000

R$ 3,80

R$ 38.000,00

KG

8.000

R$ 4,50

R$ 36.000,00

KG

300

R$ 3,90

R$ 1.170,00
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resíduos de fertilizantes,
transportada de forma adequada.

CAJU

CEBOLINHA

CEBOLA
BRANCA

CEBOLA
VERMELHA

CENOURA

Caju de tamanho médio, 1ª
qualidade, com casca sã,com polpa
firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, se
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, d
colheita recente, livre de resíduos
de fertilizantes, grau de
amadurecimento ideal para
consumo. Transportados de forma
adequada.
Folhas de cor verde, de 1ª
qualidade com molho graduado,
composto de cebolinha, viçoso,
brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes,
sem folhas escuras ou muchas,
com grau de evoução completa do
tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou
mecânica.Transportadas
adequadamente.
Produto de boa qualidade, isento de
sujidades, substâncias terrosa e
sujeiras, apresentando evolução
completa de tamanho e maturação.
Produto transportado
adequadamente, preferencialmente
em caixas de polietileno.
Produto de boa qualidade, isento de
sujidades, substâncias terrosa e
sujeiras, apresentando evolução
completa de tamanho e maturação.
Produto transportado
adequadamente, preferencialmente
em caixas de polietileno.
Firme e compacta, devendo ser
grauda, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso
e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, livre de resíduos de
fertilizantes, transportada de forma

KG

300

R$ 3,50

R$ 1.050,00

MOLHO

200

R$ 2,00

R$ 400,00

KG

6.000

R$ 4,20

R$ 25.200,00

KG

400

R$ 4,50

R$ 1.800,00

KG

5.000

R$ 4,50

R$ 22.500,00
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adequada.

COENTRO

COUVE
FOLHA

CHUCHU

CÔCO
VERDE

Folhas de cor verde, de 1ª
qualidade com molho graduado,
composto de cebolinha e coentro,
viçoso, brilhante, fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes,
sem folhas escuras ou muchas,
com grau de evoução completa do
tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou
mecânica.Transportadas
adequadamente.
Couve folha de cor verde, de 1ª
qualidade com molho viçoso,
brilhante,fresco, verde, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes,
sem folhas escuras ou murchas,
com grau de evolução completa do
tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou
mecânica.Transportadas
adequadamente.
Chuchu de 1ª qualidade, in natura,
com casca, integra e firme, isenta
de sujidades, corpos estranhos,
umidade e insetos; com grau de
evolução completo de
tamanho.Sem danos causados por
lesão física ou mecânica.
Transportados de forma adequada.
Coco Verde- Coqueiro (Cocus
nucifera L.) Os frutos deverão ser
sadios, limpos, isentos de parasitas
e de detritos de animais e
vegetais. Conservação em
condições adequadas para o
consumo
mediato e imediato.Serem colhidas
cuidadosamente e não estarem
golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem física
ou
mecânica que afetem a sua
aparência.

MOLHO

3.000

R$ 2,00

R$ 6.000,00

MOLHO

650

R$ 2,00

R$ 1.300,00

KG

600

R$ 4,20

R$ 2.520,00

UND

200

R$ 2,00

R$ 400,00
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CÔCO SECO

FEIJÃO
VERDE

GRAVIOLA

GOIABA

COCO SECO, do tipo anão,
destinados ao consumo in natura da
polpa. Com ausência de sujidades e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
Feijão verde de 1ª qualidade,
debulhado, íntegro, de colheita
recente; com aspecto,odor, cor e
sabor próprio, livre de insetos,
parasitas, larvas, material terroso,
sujidade ou corpos estranhos;com
grau de maturação adequado para
o consumo, sem sinais de
germinação ou resíduos de
fertilizante ou outras substâncias
químicas.Embalados em sacos
plásticos transparentes com peso
líquido de 01Kg.Transportados de
forma adequada. .
Graviola de 1ª qualidade com
maturação adequada ao
consumo, 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 resíduos
de fertilizantes, devendo ser
transportadas de forma adequada.
Goiaba de 1ª qualidade, com
características bem definidas, sã,
inteira e limpa, devendo ser bem
desenvolvida, apresentando
tamanho de médio a grande,
pesando em média de 100g (10g
pra mais ou pra menos), 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
transportada de forma adequada,
apresentando grau de
amadurecimento ideal para
consumo.Transportados de forma
adequada.

KG

400

R$ 3,80

R$ 1.520,00

KG

2.000

R$ 9,80

R$ 19.600,00

UND

1.900

R$ 5,70

R$ 10.830,00

10.000

R$ 4,50

R$ 45.000,00

KG
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LARANJA

LIMÃO

MACAXEIRA

MAMÃO
FORMOSA

MANGA

Laranja de ótima qualidade,com
grau médio de amadurecimento, de
tamanho médio a grande, com no
minimo 100g a cada fruto, fresca,
compacta e firme, isenta de
sujidades, tamanho médio,
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida. Transportados
de forma adequada.
Limão, fresco, frutos com
maturação adequada ao consumo,
cor esverdeada, 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 resíduos
de fertilizantes, devendo ser
transportada de forma adequada.
Macaxeira, integra e firme, isenta
de sujidades, com grau de evolução
completo de tamanho,
Transportados de forma adequada.
Mamão íntegro, firme de 1ª
qualidade, com grau de evolução
completo de tamanho e grau médio
de maturação, isento de sujidades,
substâncias terrosas ou corpos
estranhos, isenta de danos por
qualquer lesão física ou
mecânica.Transportados de forma
adequada.
Manga de 1ª qualidade, com
características bem definidas, sã,
inteira e limpa, 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
transportada de forma adequada,
apresentando grau de
amadurecimento ideal para
consumo.

10.000

R$ 0,68

R$ 6.800,00

KG

150

R$ 3,90

R$ 585,00

KG

10.000

R$ 3,20

R$ 32.000,00

KG

2.000

R$ 2,80

R$ 5.600,00

KG

2.300

R$ 4,30

R$ 9.890,00

UND
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MARACUJÁ

MAÇA

MELANCIA

MILHO
VERDE

Maracujá íntegro e firme, de 1ª
qualidade, isento de sujidades ,
substâncias terrosos e corpos
estranhos, com grau de evolução
completo de tamanho e de
maturação adequada ao consumo,
transportado adequadamente.
Maçã de primeira - Quando
constituída por fruta de boa
qualidade, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho entre 120 a
150g, cor e conformação uniforme,
devendo ser bem desenvolvidas e
maduras. Devem ser frescas, terem
atingido o grau máximo ao
tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da espécie e variedades.
Não devem conter substâncias
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da
casca. Isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos.
A polpa deve estar intacta e firme.
Acondicionados em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade
solicitada.
Melancia fresca, frutos com 70 a
80% de maturação, 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 resíduos
de fertilizantes, devendo ser
transportadas de forma adequada.
Milho verde de 1ª qualidade,
debulhado, íntegro, de colheita
recente; com aspecto,odor, cor e
sabor próprio, livre de insetos,
parasitas, larvas, material terroso,
sujidade ou corpos estranhos;com
grau de maturação adequado para
o consumo, sem sinais de
germinação ou resíduos de
fertilizante ou outras substâncias
químicas.

1.000

R$ 7,20

R$ 7.200,00

60.000

R$ 1,20

R$ 72.000,00

KG

4.000

R$ 2,80

R$ 11.200,00

KG

400

R$ 1,20

R$ 480,00

KG

UND
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MELÃO

PEPINO

TANGERINA

PIMENTÃO
VERDE

QUIABO

Melão de 1ª qualidade,fresco, frutos
com maturação adequada ao
consumo, 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 resíduos
de fertilizantes, devendo ser
transportadas de forma adequada.
Pepino íntegros, com coloração
verde-escura, firmes, isentos de
sujidades ou corpos estranhos.
Transportados de forma adequada.
Tangerina devem ser frescas, terem
atingido o grau máximo ao
tamanho, pensando no minimo
100g, aroma, cor e sabor próprios
da espécie e variedades. Não
devem conter substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca.
Isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos.
A polpa deve estar intacta e firme.
Deve apresentar-se em início de
maturação. Acondicionados em
sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada.
Pimentão verde de 1ª qualidade,
Íntegro e firme, com grau de
maturação adequada, tamanho
médio, isenta de substâncias
terrosas, sujidades, corpos
estranhos e umidade.
Transportadas de forma adequada.
Quiabo de 1ª qualidade,
tenros,fresco, verde, de colheita
recente, sem sinais de
amarelamento com grau de
maturação adequada, isento de
substâncias terrosas, sujidades e
corpos estranhos.Transportados de
forma adequada.

KG

1.100

R$ 3,50

R$ 3.850,00

KG

200

R$ 4,50

R$ 900,00

20.000

R$ 1,30

R$ 26.000,00

KG

800

R$ 4,50

R$ 3.600,00

KG

3000

R$ 4,50

R$ 13.500,00

UND
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REPOLHO

TOMATE

BEIJÚ DE
COCO

BOLO

Íntegra, de 1ª qualidade,compacta e
firme, com folhas frescas e viçosas,
sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes,
isentas de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada em caixas
próprias.Acondicionada em
embalagem plástica, com peso
expresso.Transportadas de forma
adequada.
Tomate de 1ª qualidade, tamanho
médio, grau médio de
amadurecimento, sem rupturas,
íntegro em todas as partes, isento
de insetos, umidade, sujidades,
substâncias terrosas ou corpos
estranhos. Transportados de forma
adequada.
PRODUTOS
PROCESSADOS
Beijú de coco caseiro de tapioca, de
1ª qualidade, livre de contaminação
física ou química. Que utilize
insumos naturais, sem
conservantes ou outros aditivos
utilizados nos produtos
industrializados. A embalagem
indivudual de 100g, ser plástico
transparente, lacrado e com
indicação do peso, data de validade
e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de
higiene e consistência adequada.
Bolo com média de 1kg de ótima
qualidade, íntegro produzida de
forma artesanal e que utilizam de
insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros
aditivos utilizados nos
industrializados, em
estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância
Sanitária. A embalagem deve ser
plástico transparente, lacrada e com
indicação do peso, data de validade
e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada.

650

R$ 5,20

R$ 3.380,00

KG

10.000

R$ 4,30

R$ 43.000,00

UND

18.000

R$ 2,55

R$ 45.900,00

UND

UND

9.700 R$ 14,00 R$ 135.800,00
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DOCE DE
FRUTA

FARINHA DE
MANDIOCA

FEIJÃO
(SECO)

Doce de frutas de ótima qualidade ,
íntegro produzida de forma
artesanal e que utilizam de insumos
naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados
nos industrializados, em
estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância
Sanitária.
A embalagem deve ser plástico
transparente, lacrada e com
indicação do peso, data de validade
e ingredientes descritos.
Apresentando garantia de higiene e
consistência adequada.
Farinha de mandioca branca tipo 1,
fina, seca, embalagem plástico
contendo 01Kg, em fardos de no
máximo 30Kg, apresentando prazo
de validade de no mínimo 06
meses, a apartir da data de
fabricação e rótulo de acordo com
as normas vigentes.
Feijão seco, produto classificado
conforme os padrões do Ministério
da Agricultura, com certificado de
classificação. Acondicionado em
embalagens plásticas
transparentes com peso líquido de
01 Kg, em fardos de no máximo 60
Kg. Deverá apresentar prazo de
validade de no mínimo 12 meses
após a data de empacotamento.
Apresentando rótulo de acordo com
as norma vigentes.
VALOR GLOBAL

KG

KG
KG

20 R$ 10,00

R$ 200,00

R$ 5,10

R$ 5.100,00

1.000
15.000

R$ 7,50 R$ 112.500,00
R$ 832.865,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da Resolução
Nº 38 do FNDE.
2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00
(Vinte Mil Reais), por DAP/ano, conforme a redação do Art. 32 da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
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3. Nos preços de referência da planilha acima estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias
ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente contratação.
4. Os preços unitários máximos fixados para presente contratação seguem a Tabela
de Preços Comparativos do preço médio praticado no mercado local e regional.
5. Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a clientela do PNAE deverão
atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais órgãos fiscalizadores.

Emerson Vitor Andrade Santos
Secretário de Educação
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