EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA
Nº 01/2021
OBJETO:

Aquisição
de
gêneros
alimentícios da Agricultura
Familiar, do Empreendedor
Familiar
Rural
e
suas
Organizações

SESSÃO PÚBLICA:

30/03/2021
10:00hs

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244-000
Fone: (82) 3276-5151 – Fax: (82) 3276-5127
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
Chamada Pública n° 01/2021
Processo nº 0202001/2021

Nome/Razão Social: ____________________________________________________________________________
CPF/CNPJ Nº: _________________________________ Endereço: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
Fone(s)/Fax: ___________________________________ E-mail: _________________________________________
Contato: __________________________________ Celular(es) contato: ________________________________

Recebemos, nesta data, cópia do edital da Chamada Pública acima identificada, bem como
seus respectivos anexos.

Local e data: ____________________, ______ de ________________ de ________.

______________________________________
Assinatura
Obs: Preenchimento com “letra de forma”

Senhor(a),
Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a(o) Senhor(a) preencher o
recibo de entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de
Jequiá da Praia, através do e-mail: cpl.jequiadapraia.al@gmail.com.
A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244-000
Fone: (82) 3276-5151 – Fax: (82) 3276-5127
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

PROCESSO Nº 0202001/2021

Chamada Pública nº 01/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar com dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 11.947, de 16/07/2009 e da
Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 atualizada pela resolução nº 04, de 02 de abril de 2015.

O MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA/AL, com sede na administrativa no endereço Praça
José Pacheco, s/nº, CEP 57.244-000, Jequiá da Praia/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 02.917.132/000108, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e resoluções do FNDE/CD nº 26/2013 e
04/2015, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e sob a responsabilidade da CPL –
Comissão Permanente de Licitações, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações,
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o ano de 2021.
Os Fornecedores Individuais ou Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação
para habilitação e o Projeto de Venda no dia 30/03/2021, às 10:00 hs (dez horas), na sala da
Comissão Permanente de Licitações, com sede à Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244000.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios
abaixo:

ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S)
PRODUTO(S)

UND.

ABACAXI: Grau médio de maturação, frutos
de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho livre de sujidades, parasitas e
larvas
ABÓBORA: Madura, tipo leite ou moranga,
de tamanhos grandes, uniformes, sem
defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa de
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QTDE.

* Preço de Aquisição (R$)
UNIT.

TOTAL

KG

6.000

R$ 3,87

R$ 23.200,00

KG

900

R$ 5,63

R$ 5.070,00

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244-000
Fone: (82) 3276-5151 – Fax: (82) 3276-5127
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acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

3

4

5

6

7

ACHOCOLATADO: Instantâneo, tradicional,
contendo açúcar, cacau, leite em pó
desnatado, soro de leite em pó e vitaminas.
Embalado em sache reciclável de 1 kg. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
AÇÚCAR: Sacarose obtida a partir do caldo
de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum
L.). Cristal, branco, aspecto granuloso fino a
médio, isento de matéria terrosa, livre de
umidade
e
fragmentos
estranhos.
Acondicionado
em
embalagem
de
polietileno,
transparente
original
do
fabricante, de 1 kg. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
ALFACE - crespa, em pé, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, bem
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto
ARROZ , tipo 1 Características Técnicas:
beneficiado,
última
safra,
coloração
característica, classe longo fino, com
identidade, qualidade e embalagem do
arroz. O produto deve ser acondicionado em
embalagem primária e secundária de
polietileno, ambas próprias para alimentos,
contendo na primária, 01 kg de peso líquido.
Apresentar amostra.
BANANA
PRATA
bom
estado
de
conservação, ter coloração amarelo com
ponta verde, sem manchas marrons, sem
partes moles, isenta de enfermidades, isenta
de resíduos de substâncias nocivas à saúde.
Deverá vir em pencas com 12 unidades
cada, cada banana deverá ter entre no
mínimo 70g e no máximo 100g.

LT

1.000

R$ 9,33

R$ 9.333,33

KG

10.000

R$ 3,70

R$ 37.000,00

PÉS

1.000

R$ 2,60

R$ 2.600,00

KG

1.800

R$ 6,67

R$ 12.000,00

DUZIA

11.000

R$ 5,80

R$ 63.800,00
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Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL
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8

9

10

11

BATATA DOCE - de 1º qualidade, lavada,
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira,
sem rachaduras ou defeitos, firmes e sem
corpos estranhos ou terra aderida à superfície
externa.
BATATA INGLESA: Comum especial. Lavada,
tamanho grande ou médio, uniforme, inteira,
sem rachaduras ou defeitos, firmes e com
brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida
à superfíie externa.
BEBIDA LÁCTEA SABOR AMEIXA - Em
embalagem de polietileno de fábrica com
1L, produto pasteurizado resultante da
mistura do leite e soro de leite, adicionado ou
não de produtos ou substâncias alimentícias,
gordura
vegetal,
leites
fermentados,
fermentos lácteos selecionados e outros
produtos lácteos. Deve ser mantido sob
refrigeração e constar na embalagem a
data de fabricação e prazo de validade
mínima de 60 dias a contar da data de
entrega.
Embalagem
primária
com
identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, marca
do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso liquido e rotulagem
de acordo com a legislação
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - em
embalagem de polietileno de fábrica com 1L,
produto pasteurizado resultante da mistura
do leite e soro de leite, adicionado ou não
de produtos ou substâncias alimentícias,
gordura
vegetal,
leites
fermentados,
fermentos lácteos selecionados e outros
produtos lácteos. Deve ser mantido sob
refrigeração e constar na embalagem a
data de fabricação e prazo de validade
mínima de 60 dias a contar da data de
entrega.
Embalagem
primária
com
identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, marca
do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso liquido e rotulagem
de acordo com a legislação.
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KG

6.000

R$ 3,87

R$ 23.200,00

KG

6.000

R$ 5,83

R$ 35.000,00

LT

2.000

R$ 8,17

R$ 16.333,33

LT

2.000

R$ 8,33

R$ 16.666,67

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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12

13

14

15

16

17

BOLO SIMPLES CASEIRO - Ingredientes : leite
integral, açúcar, farinha de trigo refinada ou
farinha de milho, ovos,margarina, fermento
em pó. Unidade de 500g a 1000g,
UND.
acondicionado em embalagem plástica
resistente(tipo forma de bolo), com etiqueta
contendo informações nutricionais, datas de
fabricação e validade.
CHEIRO VERDE - composto por cebolinha e
coentro, de primeira qualidade, fresco, extra,
aspectos e sabor característicos, com
coloração verde escuro, separados em
maços
padronizados,
procedente
de
MOLHOS
espécies genuínas e sãs. Isenta de lesões de
origem física, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e/ou larvas.
CEBOLA: Branca ou roxa, unidade íntegra,
sem danos fisiolágicos ou mecânicod,
tamanho médio, uniforme, sem perfurações
KG
ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas.
CENOURA: Tamanho e coloração uniformes,
livre de matériais terrosos, sem danos físicos e
KG
mecânicos, firme, de tamanho médio.
CHUCHU: Tamanho e coloração uniformes,
livre de matériais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos, firme e com brilho.
COUVE - folha, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, bem
desenvolvida,
tenra,
livre
de
folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto
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1.000

R$ 24,33

R$ 24.333,33

2.000

R$ 2,70

R$ 5.400,00

3.500

R$ 5,43

R$ 19.016,67

4.000

R$ 4,87

R$ 19.466,67

KG

6.000

R$ 5,47

R$ 32.800,00

KG

700

R$ 11,10

R$ 7.770,00

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
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18

19

20

FARINHA DE MANDIOCA - farinha de
mandioca crua tipo 1, torrada, seca, fina,
branca, obtido das raízes de mandioca
sadias,
não
podendo
apresentar-se
fermentada ou rançosa, isenta de matéria
terrosa e fungos, livre de umidade e
fragmentos
estranhos,
devidamente,
acondicionada
em
embalagem
de
polietileno atóxico transparente, contendo 1
kg.
A
embalagem
deverá
conter
externamente o nome e o endereço do
fabricante, nome da marca do produto,
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, data de fabricação
e conter validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de validade.
FEIJÃO VERDE - embalados em sacos
plásticos, atóxicos e transparentes, contendo
1 kg, de primeira qualidade, características
de qualidade bem formada e com
coloração própria, superfície lisa, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças, estarem em perfeitas condições de
conservação. O produto deve ser entregue
refrigerado,
dentro
dos
padrões
de
qualidade estabelecidos pela vigilância
sanitária.
FEIJÃO - carioquinha, tipo 1, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas e livre de umidade.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem em polietileno transparente,
com peso líquido de 1 kg
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KG

2.000

R$ 7,60

R$ 15.200,00

KG

1.200

R$ 9,33

R$ 11.200,00

KG

3.000

R$ 8,83

R$ 26.500,00

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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21

22

23

24

FRANGO CAIPIRA INTEIRO: Congelado, sem
pés, cabeça, pescoço e vísceras, livre de
parasitos
e
de
qualquer
substância
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios em porções individuais em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade
do produto. Acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/SEE/SIM e carimbo de
inspeção. O produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da
data de entrega. Com peso médio por
unidade 3kg. De acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98 e da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99
GOIABA - 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.
INHAME - tamanho e coloração uniformes,
firme e compacto, isento 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 prioritariamente
orgânicos e/ou agroecológicos.
LARANJA PÊRA: fruto fresco, tendo atingido o
grau máximo do tamanho especificado, com
aroma, cor e sabor característicos da
espécie/variedade. Deverá apresentar grau
de maturação tal, que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária,
fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem
sua qualidade e aspecto, com a casca e

KG

1.500

R$ 17,60

R$ 26.400,00

KG

2.000

R$ 7,10

R$ 14.200,00

KG

4.000

R$ 9,23

R$ 36.933,33

UND.

2.200

R$ 0,72

R$ 1.576,67
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25

26

polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em sacos resistentes ou
caixas plásticas padrões
LEITE DE COCO - leite de coco pasteurizado
homogeneizado. Ingredientes: leite de coco,
água,
acidulantes,
espessantes,
emulsificantes e conservantes. Embalagem
primária: Garrafa de vidro de 500 ml. A
embalagem deverá conter externamente o
nome e o endereço do fabricante, nome da
marca
do
produto,
os
dados
de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, data de fabricação e ter validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
LEITE DESNATADO EM PÓ - leite em pó
desnatado, instantâneo de origem animal.
Ingredientes: Leite desnatado e lecitina de
soja. Pó uniforme, sem grumos; cor brancoamarelo; odor e sabor agradável, não
rançoso,
semelhante
ao
leite
fluido.
Embalagem primária: pacote de filme
poliéster
metalizado
com
polietileno,
resistente,
hermeticamente
lacrado.
Embalagem secundária de papel em fardos
contendo 50 pacotes de 200g. A embalagem
deverá conter externamente o nome e o
endereço do fabricante, nome da marca do
produto, os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, quantidade do produto,
data de fabricação e ter validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de entrega.

UND.

2.000

R$ 5,97

R$ 11.933,33

UND.

100

R$ 7,77

R$ 776,67
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27

28

29

LEITE INTEGRAL EM PÓ - produto obtido por
desidratação do leite de vaca. Pó uniforme,
sem grumos; cor branco-amarelo; odor e
sabor agradável, não rançoso, semelhante
ao leite fluido. Embalagem primária: pacote
de filme poliéster metalizado com polietileno,
resistente,
hermeticamente
lacrado,
contendo peso líquido de 200g. Embalagem
secundária de papel em fardos contendo 50
pacotes de 200g cada. A embalagem
deverá conter externamente o nome e o
endereço do fabricante, nome da marca do
produto, os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, quantidade do produto,
data de fabricação e ter validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
MACAXEIRA - tipo branca/amarela, de
primeira qualidade, descascadas e picadas,
tamanho uniforme, sem danos ou sinais de
apodrecimento, coloração característica do
produto, sem excesso de umidade. O
processamento deve seguir o padrão mínimo
de higiene. Embalada em sacos plásticos
transparente próprios para alimentos ou à
vácuo, de forma que os produtos sejam
entregues
íntegros,
etiquetados
com
identificação da escola e peso. No rótulo
deverá trazer a denominação do produto e
sua classificação, data de produção e
validade. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA.
MAMÃO TIPO FORMOSA - tipo formosa, in
natura, apresentando maturação média,
tamanho médio, polpa firme ao toque,
aroma e sabor da espécie, firmes e com
brilho, 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.

UND.

10.000

R$ 6,93

R$ 69.333,33

KG

4.000

R$ 9,00

R$ 36.000,00

KG

2.150

R$ 3,50

R$ 7.525,00
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30

31

32

MAXIXE - 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.
MANTEIGA COM SAL - alimento constituído a
partir de creme de leite pasteurizado, com
adição de sal. O produto deverá apresentar
forma cremosa à temperatura ambiente, cor
amarelo claro, sem manchas ou pontos de
outra coloração, sabor e odor suave,
característico do produto, sem odor ou sabor
estranho. Deverá ser armazenado sob
refrigeração com temperatura máxima de 5º
C.
Em embalagem primária de plástico
atóxico resistente, com peso líquido de 200g.
Na embalagem deverão constar as seguintes
informações impressas: Nome completo do
alimento e tipo; Marca; Data de fabricação
e vencimento (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência
no órgão competente.
MEL DE ABELHA EM SACHE DE 10G. Não
deverá ter adição de açucares ou outras
substancias que alterem a sua composição
original,
sem
aditivos,
indícios
de
fermentação. Deverá apresentar aspecto
liquido cristalino, com cor levemente
amarelada e castanho escuro e aroma
característico. Embalagem primária; sache
em tubo PVC flexível, transparente e atóxico,
próprio para armazenamento de produto
alimentício , identificado com marca, numero
do sif/sisp e sac da empresa, contendo 10 g.
Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, devidamente rotulado conforme
legislação vigente. O mel utilizado no envase
deverá ser aprovado pelo MAPA (Ministério
de Agricultura , Pecuária e Abastecimento)

KG

200

R$ 8,50

R$ 1.700,00

UND.

1.000

R$ 8,67

R$ 8.666,67

SACHÊ

11.000

R$ 0,55

R$ 6.050,00
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MELÃO- de 1ª qualidade, casca sã.
Apresentando tamanho e cor uniformes, sem
rupturas, sem danos físicos e mecânicos,
KG
isento de partes pútridas. Devendo estar bem
desenvolvidos e maduros, apresentando de
80 a 90% dematuração.
MELANCIA - redonda, graúda, de primeira
qualidade, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniforme, in
natura extra, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme e intacta de coloração
vermelha com aparência fresca e macia,
KG
procedente de espécie genuína e sã, fresca.
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.
Medindo
aproximadamente 10kg cada.
OVO CAIPIRA: extra, pesando no mínimo 55
(cinquenta e cinco) gramas por unidade;
isento de sujidades, fungos, substâncias
tóxicas, com odor e sabor anormais.
Acondicionado em embalagem primária de
bandejas, de papelão forte, com divisões
BANDEJA
celulares, contendo 30 unidades cada
bandeja, com prazo mínimo de validade de
15 (quinze) dias, não pode estar com casca
trincada ou quebrada, de 1º qualidade.
Deve atender aos dispositivos legais de
registro e Inspeção sanitária.
PIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações
KG
ou cortes. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA.
POLPA
DE
FRUTA
NATURALIntegral
congelada, sabor cajá, sem conservantes e
aditivos, embalagem contendo 1kg. constar
KG
na embalagem data de fabriação, prazo de
validade e nº do registro no mapa.
POLPA
DE
FRUTA
NATURALIntegral
congelada, sabor acerola, sem conservantes
e aditivos, embalagem contendo 1kg.
KG
constar na embalagem data de fabriação,
prazo de validade e nº do registro no mapa.

Processo nº 0202001/2021
Chamada Pública n° 01/2021

Pág. 12/36

2.000

R$ 3,87

R$ 7.733,33

9.000

R$ 2,90

R$ 26.100,00

4.100

R$ 19,17

R$ 78.583,33

700

R$ 6,27

R$ 4.386,67

1.000

R$ 19,00

R$ 19.000,00

1.000

R$ 16,83

R$ 16.833,33
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40

41
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45

POLPA
DE
FRUTA
NATURALIntegral
congelada, sabor goiaba, sem conservantes
e aditivos, embalagem contendo 1kg.
constar na embalagem data de fabriação,
prazo de validade e nº do registro no mapa.
POLPA
DE
FRUTA
NATURALIntegral
congelada, sabor caju, sem conservantes e
aditivos, embalagem contendo 1kg. constar
na embalagem data de fabriação, prazo de
validade e nº do registro no mapa.
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.
REPOLHO - de primeira, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionados em embalagem
própria
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE ABACAXI
- com alto teor de polpa de fruta, envasado
em garrafas de vidro de 500 ml. O produto
deverá ter registro no ministério da saúde
e/ou
agricultura.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE ACEROLA
- com alto teor de polpa de fruta, envasado
em garrafas de vidro de 500 ml. O produto
deverá ter registro no ministério da saúde
e/ou
agricultura.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE CAJÚ com alto teor de polpa de fruta, envasado
em garrafas de vidro de 500 ml. O produto
deverá ter registro no ministério da saúde
e/ou
agricultura.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

KG

1.000

R$ 16,83

R$ 16.833,33

KG

1.000

R$ 16,83

R$ 16.833,33

KG

200

R$ 10,67

R$ 2.133,33

KG

500

R$ 5,73

R$ 2.866,67

UND.

1.000

R$ 5,83

R$ 5.833,33

UND.

1.000

R$ 6,50

R$ 6.500,00

UND.

1.000

R$ 6,50

R$ 6.500,00
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47

48

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE GOIABA com alto teor de polpa de fruta, envasado
em garrafas de vidro de 500 ml. O produto
deverá ter registro no ministério da saúde
e/ou
agricultura.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
TAPIOCA - tapioca pronta para o consumo,
feita com massa da fécula de mandioca,
hidratada, moída e embalada com plástico
filme transparente. A goma utilizada para o
preparo deve estar com o aspecto em pó
fino com grânulo de coloração branca,
úmido
com
odor
característico
de
mandioca. Não deve conter glúten, e
conservantes. Produto 100% natural. O
produto deve ser feito no mesmo dia que
será distribuído pelos escolares.
TOMATE
graúdo,
grau
médio
de
amadurecimento, livre de defeitos, tamanho
e coloração uniformes, sem lesões físicas ou
mecânicas, sem perfurações ou cortes, com
polpa firme e intacta, isento de resíduos de
substâncias nocivas à saúde, isento de sabor
e/ou odor estranho ao produto.

UND.

2.000

R$ 4,43

R$ 8.866,67

UND.

6.300

R$ 5,77

R$ 36.330,00

KG

4.500

R$ 5,83

R$ 26.250,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
04/2015, Art.29, §3º).
2. DA FONTE DE RECURSOS
2.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2049 – Manutenção das Ações da Educação Infantil
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção da Creche
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
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Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2051 – Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2052 – Manutenção da Educação Especial
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2055 – Manutenção das Ações da Educação Básica
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
3. DA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01)
3.1. 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 04/2015.
3.2. Para a habilitação das propostas exigir-se-á:
a) 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.

Carteira de identidade, ou de outro documento equivalente.

II.

A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF;

III. O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
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 oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda (ANEXO IV).
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b) HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL:
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I. Carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê
poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do GRUPO INFORMAL.
II.

A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF;

III. O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
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 (ANEXO V).

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

Carteira de identidade, ou de outro documento equivalente do representante legal do
GRUPO FORMAL.

I.I. No caso de procurador representante, carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do GRUPO FORMAL.
II.

A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;

III.

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

IV. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa
da União, abrangendo inclusive a regularidade das contribuições previdenciárias e de
terceiros;
V.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

VI.

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

VII.

A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados (ANEXO VI);
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VIII. a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados (ANEXO VII);
IX.

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

3.3. A documentação exigida deverá ser apresentada em 01 (um) único envelope, devidamente
lacrado, contendo em sua parte externa os seguintes dados:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA/AL
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
HABILITAÇÃO DE PROPOSTA
(IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL OU GRUPO FORMAL/INFORMAL)
4. DO 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 Anexos I,
II e III (modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrada em ata.
4.3. 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.
4.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 5 dias
uteis, conforme análise da Comissão Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural (conforme mapa), 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.
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5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
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);
5.4. Caso a EEx. 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.
5.5. 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.
5.6. 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. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
6.1. O(s) Fornecedor(es) Individual(is) ou Grupo(s) Forma(is)/Informa(is), classificado(s)
provisoriamente em primeiro lugar, deverá(ão) apresentar amostras, para avaliação e seleção dos
produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a análises necessárias,
imediatamente após a fase de análise das propostas.
7. DO LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma informado pela Secretaria
Municipal de Educação, pelo período de segunda à sexta de 08 às 14 horas, na qual se atestará o
seu recebimento.
7.1.1. Semanal/quinzenal: gêneros perecíveis
7.1.2. Mensal: gêneros alimentícios não perecíveis
7.1.3. As entregas deverão ocorrer prioritariamente na Secretaria Municipal de Educação, contudo
a depender da necessidade o Setor de Nutrição poderá solicitar entrega direta nas Escolas
Municipais conforme especificado em cada novo pedido.
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UNIDADE
01
02
03
04
05
06

UNIDADES ESCOLARES
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal José Calazans de
Medeiros
Escola Municipal Messia João coelho
Escola Municipal Maria Lopes Bertolo
Escola Municipal José Cursino dos
Santos
Escola Municipal Eutíquio Quintela

ENDEREÇOS
Rua Boa Vista S/N
Rua Boa Vista nº 132
Sitio Jequiazinho S/N
Rua Santa Cruz nº 521
Rua da Ponte nº 123
Rua Antenor Nunes, Lagoa Azeda
S/N

8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, mediante
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada
antecipação de pagamento, para cada faturamento.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sala da Comissão Permanente de
Licitações, situada na Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244-000, no horário de 08:00 às
14:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail cpl.jequiadapraia.al@gmail.com.
9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual
ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.3. 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:
II.I. Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x
R$ 20.000,00.

9.4. O preço de referência informado no item “1.1”, será o preço que os participantes deverão
constar em seus projetos de venda.
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9.4.1. A aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em
até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos
convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
9.4.2. A definição dos preços de referência observou as disposições do Art. 29 da Resolução
nº 26/2013 atualizada pela 04/2015 do FNDE.
9.5. A aquisição será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo VIII).
Município de Jequiá da Praia, em 04 de março de 2021.

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
Projeto para atendimento da Chamada Pública nº 01/2021
ANEXO I - MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
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

17. DDD/Fone

18. Endereço

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

3.
Município/UF

2. CNPJ

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*
4.1. Unitário
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4.2. Total

5.
Cronograma
de Entrega
dos produtos

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL
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OBS: * Preço publicado no Edital n 01/2021 (o mesmo que consta na chamada pública).
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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ANEXO II- MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
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

9.Nome da Entidade
Articuladora (quando
houver)

5. CEP

10. E-mail/Fone

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

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. Nº
Agência

6. Nº Conta
Corrente

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

3.
Município

2. CNPJ

5.
DDD/Fone

4. Endereço
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.
5. Preço de Aquisição* 6.Valor
Quantidade /Unidade
Total
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Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total do
projeto
OBS: * Preço publicado no Edital n 01/2021 (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2. Unidade

3.
4.
5. Valor Total por
Quantidade Preço/Unidade Produto

6. Cronograma de
Entrega dos Produtos

Total do projeto:
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
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ANEXO III- MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
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
Preço de Aquisição*
Produto

Unidade

Quantidade

Unitário

Total

Cronograma
de Entrega
dos produtos

OBS: * Preço publicado no
Edital n 01/2021 (o mesmo
que consta na chamada
pública).
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 – MINUTA DE DECLARAÇÃO (Fornecedores Individuais)
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO Nº 0202001/2021

(NOME DO FORNECEDOR), (CPF nº), (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado
(endereço)_____, declaro para fins de participação na Chamada Pública nº 01/2021 que os
gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são de minha produção.
Por ser verdadeiro, firmo a presente.

Local e Data
_______________________________
Assinatura
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ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO (Grupos Informais de agricultores familiares)
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO Nº 0202001/2021

(NOME DO FORNECEDOR), (CPF nº), (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado
(endereço)_____, representando os agricultores no presente grupo informal, declaro para fins de
participação na Chamada Pública nº 01/2021 que os gêneros alimentícios relacionados no projeto
de venda são de produção própria dos agricultores relacionados no presente projeto de venda.
Por ser verdadeiro, firmo a presente.

Local e Data
_______________________________
Assinatura
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ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO (Dos Grupos Formais)
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados
relacionados no projeto de venda

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO Nº 0202001/2021

(NOME DO FORNECEDOR), (CNPJ nº), por meio do seu representante legal, o(a) Sr(a).____________
(presidente ou procurador), (nacionalidade), (estado civil), portador de CPF nº_______, residente e
domiciliado (endereço)_____, representando os agricultores no presente grupo formal, declaro
para fins de participação na Chamada Pública nº 01/2021 que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda são de produção própria dos agricultores relacionados.
Por ser verdadeiro, firmo a presente.

Local e Data
_______________________________
Assinatura
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO LIMITE DA DAP

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO Nº 0202001/2021

(NOME DO FORNECEDOR), (CNPJ nº), por meio do seu representante legal, o(a) Sr(a).
________________, (presidente ou procurador), (nacionalidade), (estado civil), portador do CPF de
nº______________, DECLARA assumir a responsabilidade pelo controle e acompanhamento dos
limites de venda de R$ 20.00,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP/ano
civil, estabelecido na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 e 04/2015, de cada agricultor associado a
esta instituição, e que nos casos de comprovação de excesso desse limite, seja no próprio projeto
de venda ou em projeto vinculado a outro ente público o agricultor será excluído.
Havendo associados produtores ainda não contemplados no projeto de venda vinculado ao
contrato pactuado com este município, esta entidade indicará a entidade contratante, para
aditivo, agricultor substituto para os mesmos produtos do agricultor excluído, sem prejuízo na
execução do contrato. Não havendo agricultor associado ainda não contemplado, estamos
cientes que os quantitativos relativos ao agricultor excluído serão suprimidos do respectivo
contrato para nova oferta de compra.

Local e Data
_______________________________
Assinatura
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO Nº 0202001/2021
CONTRATO Nº CP 01/2021 -X
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA/AL, com sede na administrativa no endereço Praça
José Pacheco, s/nº, CEP 57.244-000, Jequiá da Praia/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 02.917.132/000108, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Carlos Felipe Castro Jatobá Lins, CPF nº 066.728.70431 e RG nº 2003001060826, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado
XXXXXXXXXXXX (identificação do fornecedor individual ou grupo formal/informal), com endereço
à XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF/CNPJ sob nº XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública nº 01/2021, resolvem celebrar o presente contrato mediante as
cláusulas que seguem:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba
FNDE/PNAE, ano letivo de 2019, de acordo com a Chamada Pública nº 01/2021, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, parte integrante deste Instrumento.
3 - CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor
Familiar Rural e suas Organizações será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de
Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
4 - CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
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Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a
assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
5 - CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o
término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2021.
a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo
com a Chamada Pública nº 01/2021.
b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega.
6 - CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ XXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
7 - CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 do presente
contrato.
8 - CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2049 – Manutenção das Ações da Educação Infantil
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção da Creche
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Processo nº 0202001/2021
Chamada Pública n° 01/2021

Pág. 31/36

Yasmin Regina dos Santos Silva
Presidente da CPL

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça José Pacheco, s/nº - Centro – CEP: 57.244-000
Fone: (82) 3276-5151 – Fax: (82) 3276-5127
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2051 – Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2052 – Manutenção da Educação Especial
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Unidade Orçamentária: 0012 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Projeto Atividade: 2055 – Manutenção das Ações da Educação Básica
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0203 – PNAE
9 - CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE, se não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor
da parcela vencida, ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos
do FNDE em tempo hábil.
11 - CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei nº
11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.
12 - CLÁUSULA DOZE:
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.
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13 - CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento, 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.
14 - CLÁUSULA QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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.
15 - CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva
ou a indenização por despesas já realizadas.
16 - CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17 - CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas
pelo FNDE, pela servidora Sara Honório Alves Portela, Nutricionista, designada gestora a quem
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração
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18 - CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013 e 04 de 02 de abril de 2015, e pela Lei nº 11.947, de 16/06/2009, em todos os
seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
19 - CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardada as suas condições essenciais.
20 - CLÁUSULA VINTE:
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, por e-mail.
21 - CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, 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) qualquer dos motivos previstos em lei.
22 - CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até
31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, 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.
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Município de Jequiá da Praia /AL, XX de XXXXXX de XXXX.

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBÁ LINS
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

SARA HONÓRIO ALVES PORTELA
Gestora
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ANEXO IX – MAPA REGIÕES ALAGOAS

•

Fonte: https://dados.al.gov.br/catalogo/nl/dataset/mapas-de-caracterizacaoterritorial/resource/bcab17f4-1fd5-47f5-88ff-f90749444daf?inner_span=True
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