CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Chamada Pública n.º 005/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e disposto das Resoluções/FNDE/CD nº.
038/2009, 026/2013 e 004/2015.
A Prefeitura Municipal IBIRATAIA - Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 10 de Novembro, 09, Nova
Ibirataia de Cima – Ibirataia – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 14.131.569/0001-09, representada neste ato pela Prefeita
Municipal, a Senhora Ana Cléia dos Santos Leal, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14,
da Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções/FNDE/CD nº. 038/2009, 026/2013 e 004/2015, através da Secretaria Municipal
de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o
exercício de 2022. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 18 de abril de 2022 à 09 de maio de 2022, das 08 às
12 horas, sendo que a abertura dos envelopes dar-se-ão no dia 10 de maio de 2022, às 09 horas na sala da Comissão
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na sede da Prefeitura.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo e Processo
Administrativo nº 068/2022:

Item

1

Descrição

Abacate – Qualidade Exigida: 1ª,
Tamanho e Coloração: Uniformes,
Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no prazo máximo de
5 (cinco) dias antes do
vencimento.Características: Produto
selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro, sem danos físicos e
oriundos do manuseio e transporte.

Unid.

Quant.

Valor
Referência

TOTAL

KG

1.000

R$ 5,39

R$ 5.390,00
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2

3

4

5

6

7

Abacaxi – fruto de tamanho médio, limpo, de
primeira e acondicionado de forma a evitar
danos físicos, íntegros, de vez (por
amadurecer), apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca.Podendo ser orgânico

Abóbora – fruto de tamanho grande limpa, de
primeira e acondicionada de forma a evitar
danos fiscos, apresentando-se íntegras com
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca, com
características íntegras e de primeira
qualidade. Podendo ser orgânica.

Aipim – Raiz carnuda e grossa, in natura, Com
Casca. Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca e
de primeira qualidade. Podendo ser orgânico

Aipim – Raiz carnuda e grossa, in natura,
limpa, escovada e acondicionada de forma a
evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca e de
primeira qualidade. Podendo ser orgânico

AIPIM MASSA CONGELADO, embalagem
plástica de 1kg.
Alface crespa – hortaliça fresca, com folhas
íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavara
ou escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa.
Podendo ser de origem hidropônica. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

KG

400

R$ 4,53

R$ 1.812,00

KG

2.800

R$ 3,64

R$ 10.192,00

KG

2.800

R$ 4,74

R$ 13.272,00

KG

2.800

R$ 5,90

R$ 16.520,00

KG

200

R$ 7,39

R$ 1.478,00

ML

600

R$ 4,87

R$ 2.922,00
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8

Alho – Cabeça inteira, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho, de primeira
qualidade

KG

800

R$ 26,67

R$ 21.336,00

9

Banana da prata – graúdas; verdosas; sadias;
de boa qualidade

KG

6.500

R$ 4,50

R$ 29.250,00

KG

5.000

R$ 6,64

R$ 33.200,00

KG

2.000

R$ 4,52

R$ 9.040,00

KG

2.000

R$ 5,54

R$ 11.080,00

KG

2.000

R$ 4,27

R$ 8.540,00

UN

10.000

R$ 2,00

R$ 20.000,00

10

11

12

13

14

Banana-da-terra – apresentação em pencas,
de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, bem
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte

Batata doce - tubérculo no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavada
ou escovada, coloração uniforme; isentas de
sujidades, isentas, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânica.

Batata inglesa – Graúdas, lisas, verdosas,
sadias e de boa qualidade
Beterraba – Tubérculo, no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavada
ou escovada, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânica

BISCOITO CASEIRO DE GOMA OU
POVILHO, biscoito caseiro sabor goma ou
polvilho feito a base de polvilho, óleo e ovos de
boa qualidade, livre de sujidades prontos para
o consumo, empacotados em embalagens de
polietileno resistente, com identificação do
produto, ingredientes descriminados, prazo de
fabricação e validade, dados do fabricante.
Embalagem de 50 g.
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15

16

17

18

19

20

Bolo de aipim - Açúcar, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal modificada, amido modificado, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
leite em pó, fécula de mandioca e sal refinado
iodado. Conservar em local fresco, seco e
limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem
bem fechada, assim o produto permanecerá
adequado para uso até o final da validade.

Cebola branca - bulbo de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.

Cebola Roxa - bulbo de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.

Cebolinha verde – limpas; verdes; sadias;
novas; boa qualidade e apresentação

Cenoura – com folhas e ramas de boa
qualidade para o consumo, sem parasitas
aderidos. Raízes de tamanho médio,
uniforme, sem ferimento, tenra, sem
corpos estranhos aderidos à superfície.

Chuchu – Fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; lavado ou escovado, coloração
uniforme; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico.

KG

500

R$ 17,00

R$ 8.500,00

KG

2.000

R$ 5,01

R$ 10.020,00

kg

2.000

R$ 5,88

R$ 11.760,00

ML

2.000

R$ 2,87

R$ 5.740,00

KG

2.800

R$ 4,85

R$ 13.580,00

KG

2.500

R$ 3,50

R$ 8.750,00
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21

22

23

24

25

26

27

28

Coco seco – produto in natura, extraído do
endosperma dos frutos maduros e sadios,
branco, cheiro e sabor não rançoso, ausência
de sujidades, parasitas e larvas
Coco seco Ralado – produto in natura,
extraído do endosperma dos frutos maduros e
sadios, branco, cheiro e sabor não rançoso,
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
embalagem plástica de 1kg.
Coentro – hortaliça fresca, com folhas íntegras
e de primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico.

CORANTE, natural, caseiro, livres de
conservantes e aditivos, embalagem de 500g,
contendo rotulo, data de fabricação e validade
e nome do fornecedor.
Couve – limpas; verdes; sadias; novas; boa
qualidade e apresentação
Farinha de Mandioca – torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição
nutricional mínima: 82% carboidratos e 320
kcal
Farinha de Tapioca – grupo Tapioca, classe
granulada, tipo 1. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega
FEIJÃO VERDE (corda) de primeira qualidade,
sem sujidades, sem material terroso, sem
larvas e parasitas, com grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria.
Embalagem de 1 KG. Identificação do produto
e prazo de validade.

UN

4.000

R$ 3,67

R$ 14.680,00

KG

1.000

R$ 21,06

R$ 21.060,00

ML

2.000

R$ 3,69

R$ 7.380,00

Kg

1.000

R$ 13,64

R$ 13.640,00

ML

2.000

R$ 3,26

R$ 6.520,00

KG

5.000

R$ 5,93

R$ 29.650,00

KG

400

R$ 14,73

R$ 5.892,00

KG

2.000

R$ 10,63

R$ 21.260,00
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29

30

31

32

GOIABA VERMELHA, de primeira,
apresentando tamanho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Extra, selecionada, verdosa.

Hortelã – Hortaliça fresca, com folhas íntegras
e de primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânica

INHAME, de primeira qualidade, safra nova,
bem formado, sem danos físicos e mecânicos
oriundos no manuseio e transporte, em
perfeitas condições de conservação.
Laranja – Fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, de vez (por
amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para
o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.Podendo ser
orgânico.

KG

300

R$ 5,63

R$ 1.689,00

MÇ

2.000

R$ 4,35

R$ 8.700,00

KG

500

R$ 6,65

R$ 3.325,00

CENTO

1.500

R$ 30,00

R$ 45.000,00
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33

34

35

Limão – In natura e de primeira qualidade, de
tamanho médio, com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez
(por amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para
o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.Podendo ser
orgânico

Maçã – Nacional, in natura, vermelha, de
primeira qualidade, madura, frutos de tamanho
médio – no calibre 110, no grau máximo de
evolução, no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com
brilho, apresentando grau de maturação
climatizada, tal que lhe permita suportar
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades e
parasitas

Mamão – Fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer),
limpo, coloração uniforme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; aroma,
cor e sabor típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico.

KG

600

R$ 4,36

R$ 2.616,00

KG

1.500

R$ 11,65

R$ 17.475,00

KG

2.000

R$ 3,37

R$ 6.740,00
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36

37

38

39

40

41

42

Manga (Rosa, Haden ou Espada) – no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho, apresentando grau de
maturação.
MARACUJÁ, de boa qualidade, isento de
sujidades, substâncias terrosos e corpos
estranhos, com grau de evolução completo de
tamanho e de maturação adequada ao
consumo, transportado adequadamente.

Melancia – Sadias; sem rachaduras; doces;
boa qualidade; com 3 kg no mínimo
Melão – Boa qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpas intactas e firmes, livres de
resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

Milho verde de espiga – In natura,
descascado, espigas limpas de primeira
qualidade, graúdas, sem ferimentos, firmes,
tenras, apresentando grau de maturação
climatizadas.
Ovos de galinha caipira - branco ou marrom.
O produto deve apresentar casca áspera,
porosa, fosca, seca e limpa; não devem conter
rachaduras; a clara deve ser firme e a gema
inteira, abaulada no centro; quando colocados
na água devem afundar, de tamanho médio,
com características integras e de primeira
qualidade.

Pão com goiabada - com 50gr de farinha de
trigo especial enriquecida com ácido fólico, sal,
açúcar, água, goiabada, óleo emulsificante ou
condicionador e fermento (biológico ou seco),
volume normal, simétrico e uniformidade no
assado

KG

1.000

R$ 4,45

R$ 4.450,00

KG

150

R$ 5,51

R$ 826,50

KG

5.000

R$ 2,40

R$ 12.000,00

KG

200

R$ 4,05

R$ 810,00

Unid.

20.000

R$ 1,28

R$ 25.600,00

DZ

800

R$ 9,85

R$ 7.880,00

UN

10.000

R$ 1,25

R$ 12.500,00
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43

44

45

46

47

48

49

Pão de Leite - com 50gr de farinha de trigo
especial enriquecida com ácido fólico, sal,
açúcar, água, leite, óleo emulsificante ou
condicionador e fermento (biológico ou seco),
volume normal, simétrico e uniformidade no
assado
Pasta de Alho – Tempero a base de alho,
acondicionados em embalagem de plástica
transparente, contendo 250gr, resistentes que
mantenham o produto intacto até o
recebimento, contendo no corpo da
embalagem identificação do produto,
procedência, prazo de validade e peso líquido

Pepino – Produto para consumo fresco.
Tamanho varia de 10 a 25 cm. Grupo vegetal
caipira comum e japonês
Pimentão – fruto fresco de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; verde, limpo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico

Polpa de Frutas Sabores diversos (Acerola,
Cacau, Cajá, Goiaba, Graviola, Manga,
Umbu e Uva), 100% naturais, sem açúcar e
sem aditivos químicos ou artificiais, para fácil
diluição, contendo lista de ingredientes, prazo
de validade, data de fabricação.

Queijada de maizena e milho acondicionados em embalagem de plástica
transparente, contendo no mínimo 100gr, que
mantenham o produto intacto até o
recebimento, contendo no corpo da
embalagem identificação do produto,
procedência, prazo de validade e peso líquido

QUIABO VERDE, de primeira qualidade, in
natura, fresco, os frutos devem ter cor verde
intenso, serem firme e sem macha, embalagem
com 2 kg.

UN

10.000

R$ 1,12

R$ 11.200,00

UN

1.000

R$ 9,09

R$ 9.090,00

KG

550

R$ 3,87

R$ 2.128,50

KG

400

R$ 4,89

R$ 1.956,00

KG

40.000

R$ 9,19

R$ 367.600,00

UN

5.000

R$ 1,59

R$ 7.950,00

PCT

1.000

R$ 12,15

R$ 12.150,00
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Repolho – verde, cabeças fechadas, de boa
qualidade, sem ferimentos, firmes, sem
manchas e coloração uniforme

KG

1.000

R$ 5,10

R$ 5.100,00

KG

1.000

R$ 5,30

R$ 5.300,00

ML

2.000

R$ 3,55

R$ 7.100,00

KG

1.000

R$ 18,74

R$ 18.740,00

54

Tempero Pronto, a base de alho, sal, coentro
salsa, natural, caseiro, livre de conservantes e
aditivos, embalagem de 500g.

PCT

2.000

R$ 10,50

R$ 21.000,00

55

Tomate - de primeira qualidade tamanho
médio a grande; consistência firme; sem
sujidade; pele lisa, livre de fungos

KG

1.500

R$ 5,70

R$ 8.550,00

KG

400

R$ 9,09

R$ 3.636,00

R$ 4,34

R$ 8.680,00

50

51

52

53

56

Repolho branco – Hortaliça de folhas
enoveladas, tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, podendo ser orgânico
Salsa – Planta comestível. Alcança 10 a 25
cm. Com folhas íntegras e de primeira
qualidade; limpa, lavada ou escovada,
coloração uniforme; isenta de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânica

Tapioca com coco - Acondicionados em
embalagem de saco plástico transparentes,
contendo 100gr, resistentes que mantenham o
produto intacto até o recebimento, contendo no
corpo da embalagem identificação do produto,
procedência, prazo de validade e peso líquido
mínimo de 100g

Vagem – sem danificações físicas, casca
íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos
da espécie
ALFAVACA GROSSA – Hortaliça fresca, com

57

folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta
se insetos, parasitas e corpos estranhos. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânica.

ML

2.000
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ALFAVACA FINA – Hortaliça fresca, com folhas

58

íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta se insetos,
parasitas e corpos estranhos. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânica.

ML

2.000

R$ 4,62

R$ 9.240,00

TOTAL

R$ 1.011.496,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução nº 26/2013, Art.29, §3º).
** Todos os itens serão com Entrega Quinzenal.
2. FONTE DE RECURSO
PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE DE RECURSO

2009

339030

15 / 04 / 00

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores
Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 4/2015.
3.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I.

a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II.

o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III.

o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;

IV.

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;

V.

a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada
no projeto de venda.

VI.

Certidões fiscais de tributos federal, estadual e municipal, em plena validade;

VII.

Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em plena validade.

3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I.

a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II.

o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III.

o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;

IV.

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e

V.

a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda.

VI.

Certidões fiscais de tributos federal, estadual e municipal, em plena validade de cada agricultor;
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VII.

Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011 de cada agricultor, em plena
validade.

3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I.

a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II.

o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

III.

Certidões fiscais de tributos federal, estadual e municipal, em plena validade;

IV.

Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em plena validade.

V.

a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

VI.

as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;

VII.

o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;

VIII.

a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados;

IX.

a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de
venda de seus cooperados/associados.

X.

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo II (modelo da Resolução FNDE n.º 4/2015).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata 02 (dois)
após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado 02 (dois) dias após o prazo
da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 02 (dois) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para
assinatura do(s) contrato(s).
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25
da Resolução.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP
Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP
jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes
poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 08 (oito) dias, conforme análise da Comissão
Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de
projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
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I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não
havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de
23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre
os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados
em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Caso a Ex. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais,
estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e
priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores
familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela
divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:
Produtos Quantidade Local da entrega
Produtos
Quantidade
Local da entrega
A combinar

A combinar

Secretaria de Educação /
setor de Alimentação
Escolar

Periodicidade de
entrega (semanal,
quinzenal)
QUINZENAL

7. PAGAMENTO
7.1 O pagamento será realizado até 20 dias após a última entrega do mês, através de Ordem Bancária nominal, mediante
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para
cada faturamento.
7.2 Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de pagamento
financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de
FGTS (grupo formal), da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com a
Dívida Ativa da União, Procuradoria Nacional e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no seguinte local: sala da Comissão de Licitações da Prefeitura
Municipal
8.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica
para os alimentos de origem animal e vegetal.
8.2. 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/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes
regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de
agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte
fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
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8.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
8.4 Períodos de Fornecimento
8.4.1 Até 31 de dezembro de 2022, a partir da assinatura do contrato ou de sua publicação no Diário Oficial dos
Municípios, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, em conformidade com a Lei Federal de Licitações.
8.5 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos
8.5.1 A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por
nutricionista do Município e executados pelas escolas.
8.6 Preço
8.6.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o estabelecido pela Prefeitura e o mesmo que será apresentado
pelos proponentes.
9. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
9.1 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.
9.2 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 Secretaria Municipal de Educação.
9.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública pelo
período até 31 de dezembro de 2022, da data de assinatura do contrato que ocorrerá em até cinco dias do resultado
apurado deste Edital de chamada pública;
9.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma de entrega
definido pela Secretaria Municipal de Educação.
10. FATOS SUPERVENIENTES
10.1 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 Julgadora, poderá haver:
a)
b)

Adiamento do processo;
Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.

11. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
11.1 Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto desta Chamada Pública
a Comissão Julgadora considerará, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizado.
Ibirataia - Bahia, 18 de abril de 2022.

OZAILSON ARAÚJO CAJADO
Secretário Municipal de Educação

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA
- OBJETO:

1

1.1
– O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a contratação
de fornecedores para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE IBIRATAIA-BA DURANTE O ANO LETIVO DE
2022, com vistas ao atendimento das necessidades desta prefeitura.
2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1 Tendo em vista que a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, faz-se necessária a realização de chamada pública,
dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório.
A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº
11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da AE, em especial no que tange:

●
●

Ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e;
Ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados,
sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar.

3 – FUNDAMENTO LEGAL
3.1 - A contratação para fornecimento do objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, no disposto
no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções/FNDE/CD nº. 038/2009, 026/2013 e 004/2015 e na Lei nº 8666/93 e
suas alterações.
4 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO
4.1 - O agricultor familiar, empreendedor familiar rural ou organizações a ser CONTRATADA deverá fornecer o objeto
constante deste Termo de Referência, mediante a apresentação de requisição assinada por servidor responsável,
autorizado pela Prefeitura, especificando a quantidade de itens, assim como valores unitários e totais, e campo para
introdução do nome e assinatura do servidor autorizado pela administração para efetuar a requisição;
4.2 - Os fornecimentos serão efetuados somente com a apresentação das requisições e nas quantidades estipuladas
naquele documento;
4.3 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Os produtos manipulados dessa pauta de compras deverão ser entregues em embalagem íntegra e conter no rótulo, as
seguintes informações: PRAZO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL;
4.3.1 Características do produto:
Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios: Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE
deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
Todos os produtos deverão ser transportados em veículos adequados e em condições higiênicas satisfatórias, e quando se
tratar de produtos perecíveis, estes deverão ser transportados em veículos fechados e refrigerados, mantendo os alimentos
congelados; o pessoal responsável por transportar os alimentos deverá estar em boas condições de higiene;
A quantidade de gêneros a ser adquirida é estimada com base nos cardápios elaborados pela equipe de Nutricionistas da
SEDUC e informações repassadas pelos gestores escolares.
5 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
5.1 – Conforme Planilha no Item 1 deste Edital

Praça 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia de Cima, Ibirataia – Bahia,
CEP 45.580-000. Tel: (73) 3537-2125.
Chamada Pública nº xxx/2022 Pág. 15
www.ibirataia.gov.ba.br

6

– DA ENTREGA

6.1 - No ato da entrega o produto deverá apresentar as condições determinadas nas especificações de cada item
na planilha, caso contrário não será recebido.
6.2 – O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, conforme
requisições e no local determinado pela Secretaria solicitante.
7 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
7.1 - As quantidades descritas no quadro no Anexo deste Termo de Referência estão estimadas para entrega parcelada,
com vigência contratual até 31 de dezembro 2022, sendo que, o consumo será estimado e empenhado, mediante as
dotações de cada exercício financeiro.
7.2- A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termos Aditivos, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro e Segundo, do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
8 - VIGÊNCIA:
A vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2022 e iniciará na data de sua assinatura.
9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme Orçamento Municipal para 2022 a ser fornecida pela Contabilidade
10 – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal, devidamente certificada e atestada por
autoridade competente; com as seguintes certidões: Receita Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal, no caso de
pessoa jurídica;
11 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da secretaria de administração, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à secretaria de administração.
No mínimo, um agente publico, representante da administração receberá os produtos entregues pelo fornecedor e, após a devida
conferencia aporá sua assinatura, local e data atestando que os produtos entregues estão de acordo com as características de
quantidade e qualidade contratados pela administração. Caso haja alguma inconformidade a autoridade superior deverá ser
comunicada para adoção de medidas cabíveis.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de Prestar os serviços exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
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A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório
e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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ANEXO I
MODELO DE CONTRATO DE VENDA
CONTRATO N.º 005/2022
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IBIRATAIA, pessoa jurídica de direito público, com sede à à Praça 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia
de Cima – Ibirataia – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 14.131.569/0001-09, representada neste ato pelo (a) Prefeita (a)
Municipal, o (a) Sr. (a) ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome
do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. _____________, n.º____, em (município),
inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ (grupos informais
e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da
Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 005/2022, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com
a Chamada Pública nº 005/2022 e Processo Administrativo nº 068/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado mediante solicitação por escrito
da Secretaria Municipal de Educação, acompanhada de planilha detalhada dos materiais a serem acrescidos, devidamente
aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeita, desde que observados os limites estabelecidos pelo art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.
2.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Assegurar a boa qualidade do objeto deste Contrato e atender às normas de segurança impostas à nível municipal,
estadual e federal;
Assumir inteira e exclusiva responsabilidade civil, penal e administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato;
Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento do
CONTRATANTE;
Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento por escrito da
CONTRATANTE;
Obter as licenças exigidas pelos órgãos responsáveis, e quaisquer outros documentos bem como arcar com o
pagamento de taxas ou emolumentos exigíveis para execução dos serviços;
Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, referentes a transporte, alimentação,
hospedagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos, e quaisquer
outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto deste Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE não arcará com qualquer
responsabilidade por encargos sociais de qualquer natureza, sejam trabalhistas, previdenciários ou tributários decorrentes
da contratação de mão-de-obra pela contratante para execução deste contrato de fornecimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução do presente contrato não criará, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo
trabalhista com o Município de IBIRATAIA, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA:
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3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________
(_______________________).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de
Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar 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 do
presente contrato.
4.2 Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de pagamento
financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de
FGTS (grupo formal), da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com a
Dívida Ativa da União, Procuradoria Nacional e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
4.3 OS CONTRATADOS FORNECEDORES (grupo formal ou informal ou fornecedor individual) deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios, consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
Entrega

Valor Total do Contrato

Preço de Aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
chamada pública)

Preço
Total

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
CLÁUSULA SEXTA:
6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do
processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
6.1.1 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
6.2 O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da nova fatura corretas;
d) Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os fornecimentos efetivamente entregues.
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CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito
a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE
nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos
do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,
deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização
por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo
contratante ou pela legislação.
12.2 São de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR (grupo formal ou informal ou fornecedor
individual) o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 005/2022, pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, pela
Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas
condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
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16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima
Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado
(Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022.
a)
b)
c)

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de fornecimento,
expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida
ou até 31 de dezembro de 2022, após a data de assinatura do contrato
A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com CHAMADA PÚBLICA
n.º 005/2022;
O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1 É competente o Foro da Comarca de Alagoinhas/BA para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença
de duas testemunhas.
IBIRATAIA, Ba, ____de________ de ________.
________________________________________
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
______________________________________________
CONTRATADA (Grupo Formal)

TA DE ATENDIMENTO AO EDITA

______________________________________________
PREFEITA MUNICIPAL
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L/CHAMADA PÚBLICA Nº

ANEXO III
MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS

I - IDE
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006 14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal

16. CPF

18. Endereço

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

17. DDD/Fone
19. Município/UF
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II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.2.
4.1. Unitário
Total

5. Cronograma de Entrega dos
Produtos

OBS: * Preço publicado no Edital nº 005/2022.
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data

Assinatura do Representante do Grupo Formal
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Fone/E-mail:
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
I
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora
( ) Sim ( ) Não

5. CEP

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)

10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do
Agricultor (a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4. Banco
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5. Nº Agência

6. Nº Conta
Corrente
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III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

2. Produto

3. Unidade

4. Quantidade

5. Preço de Aquisição* /Unidade

6.Valor Total
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor

Total do projeto
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OBS: * Preço publicado no Edital nº 005/2022.
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4.
Preço/Unidade

5. Valor Total por Produto

6. Cronograma de Entrega dos
Produtos

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Total do projeto:

R$ 0,00

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura

DENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECE
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAISDORES
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente

II- Relação dos Produtos
Produto

Unidade

Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário

Total

Cronograma de
Entrega dos
produtos

OBS: * Preço
publicado
no Edital n 005/2022.
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III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de
fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do
Fornecedor Individual

CPF:
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ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
(MODELO)
1.
Atesto
que
(nome
da
Entidade
Executora)
__________________________________________,CNPJ__________________, representada por (nome do
representante legal),____________________________________________, CPF _______________________ recebeu
em _____/_____/______ ou durante o período de ____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) do(s)
fornecedor(es) _____________________________________________________dos produtos abaixo relacionados:
2.Produto

3.Quantidad
e

4.Unidade

5.
Unitário

Valor

6. Valor Total (*)

7. Totais
(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos.
8. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar
para
Alimentação
Escolar
e
totalizam
o
valor
de
R$
_____________(______________________________________________________ ).
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
instituição, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos
recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.
____________________________, ____ de __________ de _____.
_________________________________________
Representante da Entidade Executora
________________________________________
Representante do Grupo Fornecedor
Ciente: __________________________________________________
ENTIDADE ARTICULADORA
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Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
ANEXO V
(MODELO - Exclusivo para Municípios)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, _______________________, nacionalidade _______________, estado civil _______________, portador do CPF nº
___________________________, carteira de identidade nº________________,expedida pelo (a) _________ UF _____,
residente

e

domiciliado

à

_________________________________________________,

_________________________na

cidade

de

_________________,

UF______,

Prefeita

nº

_______,
do

Bairro

Município

de

_____________________________________ UF______, no uso das atribuições legais que me foram conferidas e sob
as penalidades da Lei, assumo perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE o compromisso de:
I - determinar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão similar, desse município, exerça a inspeção sanitária
dos alimentos utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
II - autorizar que a Secretaria ou Departamento de Saúde, ou órgão similar, desse município estabeleça parceria com a
Secretaria de Saúde do estado, ou órgão similar, para auxiliar no cumprimento dessa atribuição.
__________________________________________
Local e Data
___________________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do dirigente da Entidade Executora
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