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CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 – FME/SEMED 

 

ALIMENTOS QUE ATENDEM EXIGÊNCIA DO CONTROLE DE QUALIDADE 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO 

1 

Abacaxi procedente de espécies genuínas e sãs, casca limpa, polpa íntegra e firme. 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. 

2 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, casca limpa e 

sem manchas, polpa íntegra e firme. 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. 

3 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 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. 

4 

Açaí apresentando consistência grossa de 1ª qualidade deve ser obtido de frutos frescos, sadios, 

maduros com características físicas e químicas específicas do fruto.  Não serão aceitos o uso 

de corantes e realçadores de sabor, emulsificantes, espessante e outras substâncias que alterem 

a composição original do produto. Entregue em embalagem de polipropileno de no mínimo 12 

micras, de 1 Kg, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Originário de 

estabelecimento com selo de inspeção Sanitária. 

5 

Alface crespa de primeira, extra, coloração verde, frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e 

separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem físicas, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 

6 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, procedentes 

de espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 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. 

7 

Cheiro verde extra, fresco, 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. 

8 

Chocolate natural em Pó com 30 a 43% de cacau, no mínimo 2% de proteína, isento de 

substancias estranhas que comprometa a qualidade, contendo obrigatoriamente manteiga de 

cacau de 18%. Na embalagem deve conter de 500g. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, com identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, devidamente registrado no órgão competente (SIM, SIE, Selo 

ADEPARA de Produtos Artesanais ou SIF). 

9 

Corante regional, urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de entrega. 

10 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com coloração verde escuro, separados em maços 

padronizados, proceder 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. 

11 

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes 

de mandioca sadias, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 
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12 

Farinha de mesocarpo, extraída do babaçu, ou de Primeira, isentos de matéria terrosa e 

parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 500 g, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data 

de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

13 

Filé de peixe de escama congelado. Não podendo apresentar-se com sujidades ou corpos 

estranhos, embalagens violadas, odor atípico, sinais de descongelamento, textura amolecida e 

coloração escura. Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e acondicionado 

em embalagem atóxica, transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, lacrada, 

à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em cada embalagem a identificação 

do produto, peso e data de embalagem. 

14 

Inhame, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 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. in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínos e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. 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. 

15 

Jambu fresco, 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. 

16 

Laranja nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécies 

genuínos e sãs, frescas, com grau de maturação adequada para o consumo, sem apresentar 

avarias de casca. 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. 

17 

Macaxeira, extra AA, in natura, tenro (macio), graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa íntegra e firme. 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. in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. 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. 

18 

Mamão Formosa in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa firme ao 

toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem 

apresentar avarias de casca. 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. 

19 

Melancia in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécies genuínos e 

sãs, frescas, com grau de maturação adequada para o consumo, sem apresentar avarias de casca. 

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. 

20 

Pimentinha verde extra AA, in natura, cor verde brilhante, fresco, 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. 

21 

Pimentão Verde in natura extra, fresco, firme, odor característico. 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 

22 
Polpa de Fruta integral pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte 



 

                                                                                                                                                                                                                    
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

Estado do Pará 

Secretaria Municipal de Educação 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA – PA, 

Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira/PA, CEP: 68.372-855 

 

e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

23 

Tangerina in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécies genuínos 

e sãs, frescas, com grau de maturação adequada para o consumo, sem apresentar avarias de 

casca. 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. 

24 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 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. 

25 

Tucupi - Alimento derivado da mandioca, caldo amarelo, aromático e ácido, acondicionado 

em garrafa pet, de 01 (um) litro. A embalagem deverá manter as características originais do 

produto e ser resistente ao manuseio e transporte. Não deverão conter sujidades, parasitas, 

fragmentos de insetos e pedaços das partes do vegetal. Não serão aceitos o uso de corantes e 

realçadores de sabor, emulsificantes, espessante e outras substâncias que diminuam a tensão 

interfacial entre as duas fases, alterando a composição original do tucupi. Embalagem contendo 

datas de Validade e Fabricação, bem como a identificação do fornecedor. Validade de 30 

(trinta) dias após data de fabricação. 

26 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, procedentes 

de espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 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. 

27 

Batata doce, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas, sem manchas esverdeadas e livre de broto. 

28 

Goma de Tapioca 1ª qualidade, de goma peneirado, preparado na chapa (simples) caseiro 

fresco e isento de sujidades e mofos. Gramatura estabelecido pela Nutricionista (Embalagem 

em porções individuais e 1000g em pequenas sacolas plásticas). 

29 

Peixe Fresco de escama congelado. Não podendo apresentar-se com sujidades ou corpos 

estranhos, embalagens violadas, odor atípico, sinais de descongelamento, textura amolecida e 

coloração escura. Transporte em ambiente isotérmico de baixa temperatura e acondicionado 

em embalagem atóxica, transparente, de polietileno com espessura acima de 14 micras, 

lacrada, à vácuo, peso líquido de 1 kg, 2kg, 3kg ou 5kg contendo em cada embalagem a 

identificação do produto, peso e data de embalagem. 

30 

Banana prata extra in natura, com grau de maturação adequado para o consumo, 

procedentes de espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 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. 
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