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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
O Município de ELÍSIO MEDRADO, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licitações, instituída
pela Decreto nº 009 de 02 de fevereiro de 2022, publicado em 03-02.2022, considerando o disposto no
Artigo 14 da Lei n° 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020;
Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021 torna público que realizará a Chamada Pública n.º 001/2022,
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Rede de Ensino de
Município de Elísio Medrado no período letivo de 2022, em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 17/02/2022 a 23/03/2022, às
09h30min, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, na Sala das Licitações, localizada
Praça Salvador Andrade, Centro – CEP 45.305-000 Elísio Medrado – Ba.
A Sessão Pública para apresentação da relação dos proponentes dos projetos de venda será realizada no dia
17/03/2022, às 08h30min (horário local), na Sala das Licitações, localizada na Prefeitura Municipal, Praça
Salvador Andrade, Centro – CEP 45.305-000 Elísio Medrado – Ba.
ELÍSIO MEDRADO-BA, 16 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO FERREIRA PESSOA
Decreto nº 009 de 02 de fevereiro de 2022
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022
Chamada Pública n.º 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14, da Lei nº
11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3
de abril de 2015, Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020; Resolução Nº 21, de 16 de novembro
de 2021 .
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça
Salvador Andrade, Centro – CEP 45305-000 Elísio Medrado – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº
13.796.461/0001-64, representada neste ato pela Comissão Permanente de Licitações, designada pela
Decreto nº 009 de 02 de fevereiro de 2022, publicado em 03-02.2022, no uso de suas prerrogativas
legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de
maio de 2020; Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021 através da Secretaria Municipal de
Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas
aos alunos matriculados na Rede de Ensino de Município de Elísio Medrado no período letivo de 2022,
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 17/02/2022 a 23/03/2022, às
09h30min, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, na Sala das Licitações, localizada
á Praça Salvador Andrade, Centro – CEP 45305-000 Elísio Medrado – Ba.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições
oferecidas aos alunos matriculados na Rede de Ensino de Município de Elísio Medrado no
período letivo de 2022, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
DESCRIÇÃO
Nº

1

UND.
QUANT. MEDIDA
Polpa de Fruta Polpa de
fruta, 100% natural, de
primeira qualidade, sem
adição
de
açúcar,
congelada, sabor variado
tais
como
abacaxi,
acerola, caju, goiaba,
manga
e
outros. 10.000
Embalagem de 1kg,
transparente
e
resistente,
com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e
capacidade, de acordo

KG

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

ENTREGA

R$
11,58

R$
115.833,33

SEMANALMENTE
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com a Resolução 12/78
da CNNPA.O produto
deverá ser registrado no
Ministério
da
Agricultura e/o M.S.

2

3

4

Coco seco, de primeira,
ralado
in
natura,
apresentando grau de
maturação
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitose e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. UND
1.200
FARINHA DE MANDIOCA
- Grupo Seca, subgrupo,
tipo 1. Embalagem 1kg,
com identificação do
produto,
marca
do
fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Deve
apresentar-se
isento de morfo, odores
estranhos
e
de
substâncias
nocivas
validade e peso líquido.
Deve
apresentar-se
isento de morfo, odores
estranhos
e
de
substâncias nocivas.
Farinha de Tapioca em
embalagens de 500g, que
deverá
conter
externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de
lote, quantidade do
produto.
Prazo
de
validade mínimo de 6

SEMANALMENTE

2.500

R$
20,13

KG

R$
50.333,33

SEMANALMENTE

2.500

KG

R$

6,40

R$
16.000,00

SEMANALMENTE

2.000

KG

R$
14,47

R$
28.933,33
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meses a partir data de
entrega.

5

6

7

CEBOLA branca, de
primeira, apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
PIMENTAO
verde/vermelho,
de
primeira, apresentando
grau
de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para
o
consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas,
de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

SEMANALMENTE

9.000

KG

R$

6,63

R$
59.700,00

SEMANALMENTE

3.750

KG

R$

7,12

R$
26.686,83

SEMANALMENTE

7.500

KG

R$

9,33

R$
70.000,00
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8

9

10

11

COENTRO, em pé, folhas
íntegras, secas, tamanho
e
coloração
uniforme, de ser bem
desenvolvida, firme e
intacta,
apresentando
grau
de
evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor própriaos,
com
ausencia
de
sujidades, parasitos e
larvas. Sem dano físico
do
manuseio
e
transporte.
CENOURA, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
BATATA
DOCE,
de
primeira, apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
BETERRABA,
de
primeira, apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução

SEMANALMENTE

3.500

MAÇO

R$

4,16

R$
14.571,66

SEMANALMENTE

7.500

KG

R$

6,57

R$
49.250,00

SEMANALMENTE

3.500

KG

R$

7,00

R$
24.500,00

SEMANALMENTE

800

KG

R$

6,76

R$
5.410,00
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12/78 da CNNPA.

12

13

14

MELANCIA, de primeira,
in natura, apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em 16.000
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos elarvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
QUIABO, de primeira, in
natura,
apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
850
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução12/78
da
CNNPA.
MAMÃO, de primeira, in
natura,
apresentando
grau de maturação tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em 2.000
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

SEMANALMENTE

KG

R$

2,60

R$
41.546,66

SEMANALMENTE

KG

R$
10,40

R$
8.840,00

SEMANALMENTE

KG

R$
17,50

R$
35.000,00
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15

16

17

18

19

LARANJA, de primeira, in
natura,
tipo
pêra,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Mandioca
(aipim)
Amarela, de primeira, in
natura,
apresentando
grau de maturação, tal
que lhe permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Milho Verde Em espiga,
de boa qualidade, grãos
sem ferimentos, firmes,
sem
manchas
e
coloração
uniforme.
Isento de enfermidades,
sujidades, parasitas e
larvas. Sem danos físicos
e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.
Amendoim cru, tipo 1,
acondicionado
em
embalagem plástica, 1°
qualidade, isento de
bolor,
sujidades
e
apresentando
devido
grau de maturação para
o consumo.
Ovo de galinha Tipo
Branco,
classe
A,
íntegros
(sem
rachaduras)
e
sem
sujidades na casca –
embalagens o ubandejas
que contenham data da
classificação e validade –

SEMANALMENTE

8.000

R$
12,80

KG

R$
102.400,00

SEMANALMENTE

1.000

KG

R$

4,33

R$
4.333,33

SEMANALMENTE

8.000

UNIDADE R$

2,92

R$
23.333,33

SEMANALMENTE

1.850

KG

R$

8,83

R$
16.335,50

SEMANALMENTE

7.500

DZ

R$
16,03

R$
120.250,00
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20

21

22

23

produtos
com
no
máximo 05 dias de
classificação. Registro no
órgão competente.
Abacaxi
Pérola,
in
natura, kg, apresentando
grau de maturação que
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Banana Prata, in natura,
de
primeira,
apresentando grau de
maturação que permita
suportar a manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.
Banana da Terra, in
natura, kg, apresentando
grau de maturação que
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Limão Taiti, médio, de
primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau de maturação que
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,

SEMANALMENTE

1.500

KG

R$

6,17

R$
9.250,00

SEMANALMENTE

8.000

KG

R$

5,50

R$
44.000,00

SEMANALMENTE

7.500

KG

R$

6,10

R$
45.750,00

SEMANALMENTE

600

KG

R$

9,07

R$
5.440,00
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parasitos e larvas.

24

25

26

MANGA, de primeira, in
natura, com grau de
maturacao que permita
suportar a manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao e, condicoes
adequadas
para
o
consumo, ausencia de
sujidades, parasitas e
larvas. O produto devera
estar em conformidade
com as normas e/ou
legislacao
vigente
daANVISA/MS e
da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
GOIABA VERMELHA, de
primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau de maturação que
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
ABOBORA, de primeira,
apresentando grau de
maturacao tal que lhe
permita
suportar
a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
em
condicoes
adequadas
para o consumo. O
produto
devera
obedecer a Legislacao
Especifica
e
a
Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA.

SEMANALMENTE

1.400

KG

R$

6,15

R$
8.610,00

SEMANALMENTE

7.000

KG

R$

8,73

R$
61.133,33

SEMANALMENTE

7.000

KG

R$

4,50

R$
31.476,66
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28

27

29

30

CHUCHU, de primeira
qualidade, in natura,
apresentando grau de
maturação que permita
suportar a manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Couve Manteiga, de
primeira qualidade, in
natura, molho, inteiro,
verde,
apresentando
grau
de
evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Pepino
Oadai,
de
primeira qualidade, in
natura,
compacta
e
firme,
apresentando
grau de maturação que
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições aquadas para
o
consumo,
com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Alface Americana, em pé,
folhas íntegras, fresca,
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme
e intacta, apresentando
grau
de
evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas. Sem danos físicos
e
mecânicos
do
manuseio e transporte.

SEMANALMENTE

7.000

KG

R$

4,73

R$
33.110,00

SEMANALMENTE

1.500

MAÇO

R$

3,02

R$
4.525,00

SEMANALMENTE

1.000

KG

R$

4,77

R$
4.766,66

SEMANALMENTE

1.200

MAÇO

R$

4,18

R$
5.020,00
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31

32

33

34

SALSA, em pé, folhas
íntegras, fresca, tamanho
e
coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme
e
intacta,
apresentando grau de
evolução completo do
tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas. Sem danos físicos
e
mecânicos
do
manuseio e transporte.
TANGERINA,LARANJA,
de primeira, in natura,
esentando
grau
de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
HORTELÃ, em pé, folhas
íntegras, fresca, tamanho
e
coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme
e
intacta,
apresentando grau de
evolução completo do
tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência
de sujidades, parasitos e
larvas. Sem danos físicos
e
mecânicos
do
manuseio e transporte.
BEIJU DE COCO, em
embalagens de 500g, que
deverá
conter
externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de
lote, quantidade do
produto.
Prazo
de

SEMANALMENTE

200

KG

R$

4,22

R$
843,33

SEMANALMENTE

3.500

KG

R$

5,37

R$
18.783,33

SEMANALMENTE

200

MAÇO

R$

5,02

R$
1.003,33

SEMANALMENTE

7.500

KG

R$
23,92

R$
179.375,00
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validade mínimo de 6
meses a partir data de
entrega.

35

36

37

38

Brócolis, de primeira
qualidade, apresentando
grau
de
evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Geleia
de
goiaba,
(embalagem
plástica
contendo
1
kg)
ngredientes:
açucar,
creme de leite, manteiga
de garrafa e goiaba .
Deve
conter
na
embalagem: registro no
SIF, MA, peso líquido,
data de fabricação, prazo
de validade, temperatura
e
conservação.
Na
embalagem
deverá
mencionar também o
fornecedor, o produto e
data de validade.
REPOLHO, de primeira,
apresentando grau de
maturacao tal que lhe
permita
suportar
a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
em
condicoes
adequadas
para o consumo. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA.
BATATA DO REINO - de
primeira, apresentando
grau de maturacao tal
que lhe permita suportar
a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
em
condicoes
adequadas
para o consumo. Com

SEMANALMENTE

200

KG

R$

7,67

R$
1.533,33

SEMANALMENTE

300

KG

R$

9,67

R$
2.900,00

SEMANALMENTE

500

KG

R$

6,40

R$
3.198,33

SEMANALMENTE

7.500

KG

R$

6,73

R$
50.500,00
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ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA.
Total

R$
1.324.475,60

TOTALIZANDO R$ 1.324.475,60 (hum milhão trezentos e vinte quatro mil quatrocentos e setenta
e cinco reais e sessenta centavos)
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução CD/FNDE n°
26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Art. 29, §3º).
2. FONTE DE RECURSO
A despesa orçamentária decorrente do Contrato firmado a partir desta Chamada Pública correrá à conta
das dotações vigentes suprida com Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a saber:
Unidade Gestora: 0208101
Projeto/Atividade: 2011
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00/15
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA HABILITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Chamada Pública interessados pessoas físicas dedicadas à pesca
artesanal e pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da Chamada,
bem como atendam às demais exigências constantes neste edital.
3.2. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.2.1. O proponente deverá apresentar sua documentação no ato do credenciamento em envelope
contendo todos os documentos abaixo relacionados.
3.2.1.1. PESSOA FÍSICA:
a) Declaração de concordância com os preços da tabela do item 1 deste edital e comprometimento de
fornecimento dos itens de acordo com as condições previstas no edital (ANEXO II);
b) Extrato da DAP Física do pescador artesanal (emitido nos últimos 60 dias) e Registro Geral da
Atividade Pesqueira (RGP);
c) Declaração de que a licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei
nº 8.666, de 1993, conforme Anexo V do Edital;
3.2.1.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Carteira de Identidade – RG ou outro documento de identidade (CNH, CTPS, etc);
3.2.1.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a)
Prova
de
inscrição
no Cadastro
de
Pessoas Físicas,
disponível
no
link
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, disponível no link http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-esituacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de licitante
com sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obtido através de consulta ao link
http://sefaz.ba.gov.br/, em Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do
Município de ELÍSIO MEDRADO, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (disponível no link
http://www.tst.jus.br/certidao);
3.2.1.1.3. Qualificação Econômico-Finenceira:
a) certidão de ações cíveis, expedida no foro do domicílio da pessoa física. No caso, da pessoa física ser
domiciliada no Estado da Bahia, poderá a certidão ser obtida no site do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, no link http://www5.tjba.jus.br/portal/certidoes-do-1o-grau/.
3.2.1.2. PESSOA JURÍDICA:
a) Declaração de concordância com os preços da tabela do item 1 deste edital e comprometimento de
fornecimento dos itens de acordo com as condições previstas no edital (ANEXO II);
b) Declaração de que a licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei
nº 8.666, de 1993, conforme Anexo V do Edital;
3.2.2.1. Habilitação Jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971.
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
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3.2.2.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
3.2.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (disponível no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, disponível no link http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-esituacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de licitante
com sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obtido através de consulta ao link
http://sefaz.ba.gov.br/, em Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do
Município de ELÍSIO MEDRADO, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (disponível no link
http://www.tst.jus.br/certidao);
3.2.2.3. Qualificação Econômico-Finenceira:
a) certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante (disponível no link http://www5.tjba.jus.br/portal/certidoes-do1o-grau/);
3.2.2.4. Capacidade Técnica:
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias, acompanhada
do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) dos integrantes do Grupo Formal;
OBS: Toda a documentação de habilitação poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela CPL.
4. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores deverão apresentar a proposta contendo o(s) item(ns) que
desejam fornecer, bem como a quantidade máxima que o participante poderá fornecer (ANEXO III).
4.2. O participante poderá participar em relação a ambos os itens ou, se preferir, somente em relação a
um deles;
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4.3. Na ausência ou desconformidade de qualquer documento constatada na abertura dos
envelopes, poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois) dias,
podendo ser prorrogado critério da Comissão Permanente de Licitações.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, as propostas habilitadas serão divididas em: propostas de fornecedores locais
(situados no território do Município de ELÍSIO MEDRADO), propostas de fornecedores regionais e
propostas de fornecedores de outros municípios do estado da Bahia e propostas de fornecedores do
país.
5.2. Entre os fornecedores, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - fornecedores locais terão prioridade sobre os demais;
II - fornecedores do regionais terão prioridade sobre os demais municípios do Estado da Bahia;
III – fornecedores do Estado da Bahia terão prioridade sobre os fornecedores do país.
5.3. Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 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. Em caso de empate, a quantidade de fornecimento será dividida entre os participantes habilitados,
observando as suas capacidades máximas ou poderá ser feito sorteio.
5.5. A lista dos fornecedores habilitados será divulgada no Diário Oficial do Município de ELÍSIO
MEDRADO, através do endereço http://www.elisiomedrado.ba.io.org.br/diarioOficial.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverá entregar as amostras indicadas no
quadro abaixo no Departamento de Alimentação Escolar, das 08h00min às 14h00minh do segundo dia
útil após a Ata da Sessão Pública em que for informado o Resultado ou da publicação deste na Imprensa
Oficial, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a
testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.
6.2. O resultado da análise será publicado até 02 (dois) dias após o prazo da apresentação das amostras,
no
Diário
Oficial
do
Município
de
ELÍSIO
MEDRADO,
através
do
endereço
http://www.elisiomedradp.ba.io.org.br/diarioOficial.
.
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1. A entrega dos itens deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação e Cultura,
respeitando os limites da tabela constante no item 1 deste edital, bem como a capacidade de produção
de cada fornecedor, conforme a proposta apresentada e os demais critérios desde edital.
7.2. O quantitativo da entrega será determinado pela Secretaria de Educação e Cultura .
7.3. Com prazo de 03 (três) dias úteis de antecedência a entrega do produto, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura passará ao fornecedor a programação da quantidade a ser fornecida, a fim de que
possa providenciar o produto
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DESCRIÇÃO
Nº

1

2

3

4

5

UND.
QUANT. MEDIDA
Polpa de Fruta Polpa de fruta, 100%
natural, de primeira qualidade, sem
adição de açúcar, congelada, sabor
variado tais como abacaxi, acerola,
caju, goiaba, manga e outros.
Embalagem de 1kg, transparente e
10.000
resistente, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.O
produto deverá ser registrado no
Ministério da Agricultura e/o M.S.
Coco seco, de primeira, ralado in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas 2.500
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitose e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. UND 1.200
FARINHA DE MANDIOCA - Grupo Seca,
subgrupo, tipo 1. Embalagem 1kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. Deve apresentar-se isento de
2.500
morfo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas
validade e peso líquido. Deve
apresentar-se isento de morfo, odores
estranhos e de substâncias nocivas.
Farinha de Tapioca em embalagens de
500g, que deverá conter externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, informações nutricionais, 2.000
número de lote, quantidade do
produto. Prazo de validade mínimo de
6 meses a partir data de entrega.
CEBOLA
branca,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas 9.000
para
o
consumo.
Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

KG

R$
11,58

R$

115.833,33

KG

R$
20,13

R$

50.333,33

R$

16.000,00

R$

28.933,33

R$

59.700,00

KG

R$

R$
14,47

KG

KG

6,40

R$

6,63
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6

7

8

9

10

11

PIMENTAO
verde/vermelho,
de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos
e
larvas,
de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
TOMATE, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
COENTRO, em pé, folhas íntegras,
secas,
tamanho
e
coloração
uniforme, de ser bem desenvolvida,
firme e intacta, apresentando grau de
evolução completo do tamanho.
Aroma e cor própriaos, com ausencia
de sujidades, parasitos e larvas. Sem
dano físico do manuseio e transporte.
CENOURA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
BATATA
DOCE,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
BETERRABA,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

3.750

KG

R$

7,12

R$

26.686,83

7.500

KG

R$

9,33

R$

70.000,00

3.500

MAÇO

R$

4,16

R$

14.571,66

7.500

KG

R$

6,57

R$

49.250,00

3.500

KG

R$

7,00

R$

24.500,00

800

KG

R$

6,76

R$

5.410,00
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12

13

14

15

16

17

MELANCIA, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas 16.000
para
o
consumo.
Com
ausência de sujidades, parasitos
elarvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
850
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução12/78 da
CNNPA.
MAMÃO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas 2.000
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
LARANJA, de primeira, in natura, tipo
pêra, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas 8.000
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Mandioca (aipim) Amarela, de
primeira, in natura, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
1.000
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
Milho Verde Em espiga, de boa
qualidade, grãos sem ferimentos,
firmes, sem manchas e coloração
uniforme. Isento de enfermidades, 8.000
sujidades, parasitas e larvas. Sem
danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.

KG

R$

2,60

R$

41.546,66

KG

R$
10,40

R$

8.840,00

KG

R$
17,50

R$

35.000,00

KG

R$
12,80

R$

102.400,00

KG

R$

4,33

R$

4.333,33

UNIDADE R$

2,92

R$

23.333,33
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18

19

20

21

22

23

24

Amendoim cru, tipo 1, acondicionado
em embalagem plástica, 1° qualidade,
isento de bolor, sujidades e
apresentando
devido
grau
de
maturação para o consumo.
Ovo de galinha Tipo Branco, classe A,
íntegros (sem rachaduras) e sem
sujidades na casca – embalagens o
ubandejas que contenham data da
classificação e validade – produtos
com no máximo 05 dias de
classificação. Registro no órgão
competente.
Abacaxi Pérola, in natura, kg,
apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
Banana Prata, in natura, de primeira,
apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.
Banana da Terra, in natura, kg,
apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Limão Taiti, médio, de primeira
qualidade, in natura, apresentando
grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
MANGA, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao e, condicoes
adequadas para o consumo, ausencia
de sujidades, parasitas e larvas. O
produto
devera
estar
em
conformidade com as normas e/ou

1.850

KG

R$

7.500

DZ

1.500

KG

R$

8.000

KG

7.500

8,83

R$

16.335,50

R$

120.250,00

6,17

R$

9.250,00

R$

5,50

R$

44.000,00

KG

R$

6,10

R$

45.750,00

600

KG

R$

9,07

R$

5.440,00

1.400

KG

R$

6,15

R$

8.610,00

R$
16,03
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legislacao vigente daANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos - CNNPA.

25

26

28

27

29

GOIABA VERMELHA, de primeira
qualidade, in natura, apresentando
grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas.
ABOBORA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. O produto
devera
obedecer
a
Legislacao
Especifica e a Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA.
CHUCHU, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Couve
Manteiga,
de
primeira
qualidade, in natura, molho, inteiro,
verde, apresentando grau de evolução
completo do tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Pepino Oadai, de primeira qualidade,
in natura, compacta e firme,
apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições aquadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

7.000

KG

R$

8,73

R$

61.133,33

7.000

KG

R$

4,50

R$

31.476,66

7.000

KG

R$

4,73

R$

33.110,00

1.500

MAÇO

R$

3,02

R$

4.525,00

1.000

KG

R$

4,77

R$

4.766,66
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30

31

32

33

34

35

Alface Americana, em pé, folhas
íntegras, fresca, tamanho e coloração
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvida,
firme
e
intacta,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos do manuseio e transporte.
SALSA, em pé, folhas íntegras, fresca,
tamanho
e
coloração
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvida,
firme
e
intacta,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos do manuseio e transporte.
TANGERINA,LARANJA, de primeira, in
natura, esentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
HORTELÃ, em pé, folhas íntegras,
fresca,
tamanho
e
coloração
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvida,
firme
e
intacta,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Sem danos físicos e
mecânicos do manuseio e transporte.
BEIJU DE COCO, em embalagens de
500g,
que
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.
Brócolis, de primeira qualidade,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho. Aroma e cor
próprios, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

1.200

MAÇO

R$

4,18

R$

5.020,00

200

KG

R$

4,22

R$

843,33

3.500

KG

R$

5,37

R$

18.783,33

200

MAÇO

R$

5,02

R$

1.003,33

7.500

KG

R$

179.375,00

200

KG

R$

1.533,33

R$
23,92

R$

7,67
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36

37

38

Geleia de goiaba, (embalagem plástica
contendo 1 kg) ngredientes: açucar,
creme de leite, manteiga de garrafa e
goiaba . Deve conter na embalagem:
registro no SIF, MA, peso líquido, data
de fabricação, prazo de validade,
temperatura e conservação. Na
embalagem
deverá
mencionar
também o fornecedor, o produto e
data de validade.
REPOLHO, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA.
BATATA DO REINO - de primeira,
apresentando grau de maturacao tal
que
lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA.
Total

300

KG

R$

9,67

R$

2.900,00

500

KG

R$

6,40

R$

3.198,33

7.500

KG

R$

6,73

R$

50.500,00

R$ 1.324.475,60

8. PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de
Transferência ou Ordem Bancária, na Conta Bancária indicada juntamente com o Projeto de Venda,
mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à
antecipação de pagamento, para cada faturamento.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, na Sala das Licitações, localizada Praça Salvador
Andrade, Centro – CEP 45305-000 Elísio Medrado – Ba.
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$40.000,00 (vinte mil reais), conforme
Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021 por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às
seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais
firmados deverão respeitar o valor máximo de R$40.000,00 (vinte mil reais), conforme Resolução Nº 21,
de 16 de novembro de 2021por DAP/Ano/E .Ex.
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II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do
número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 40.000,00.
(conforme Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021)
9.3. 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.
9.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
b) ANEXO II - MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
c) ANEXO III - MODELOS DE PROJETOS DE VENDA
d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
ORIUNDOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, RELACIONADA NO PROJETO DE VENDA. (FORNECEDOR
INDIVIDUAL)
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RELACIONADOS NO PROJETO DE VENDA. (GRUPO
INFORMAL)
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO
CONTROLE
DO
ATENDIMENTO
DO
LIMITE
INDIVIDUAL
DE
VENDA
DE
SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.
g) ANEXO VII – RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
ELÍSIO MEDRADO-BA, 16 de fevereiro de 2022.

Presidente da CPL
ANEXO I
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
(MODELO)
CONTRATO N.º /2022 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº ______,
com sede administrativa na Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro, Elísio Medrado – BA, CEP
____________, por seu Prefeito Linsmar Moura Bittencourt [inserir nacionalidade, estado civil e
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profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, 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 001/2022, Processo Administrativo nº 027/2022, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
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, descritos no quadro
previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 001/2022, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (vinte
mil reais)por DAP por ano civil, conforme (Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021), referente à
sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
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.
Preço de Aquisição
Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade Preço Unitário
de Entrega
(divulgado na Preço
Total
chamada
pública)
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Valor Total do Contrato
CLÁUSULA QUINTA:
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
com Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do
Município, a saber:
Unidade Gestora: 0208101
Projeto/Atividade: 2011
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00/15
CLÁUSULA SEXTA:
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.
CLÁUSULA SÉTIMA:
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:
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:
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:
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;
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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:
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:
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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2022, pela Resolução CD/FNDE n°
26/2013 aletrada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
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:
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:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de Santa Teresinha (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.
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Local, Data.
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
Linsmar Moura Bittencourt
CONTRATANTE
Prefeito

Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
PESQUISA DE PREÇO
(Aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).
DESCRIÇÃO

Nº

1

2

3

UND.
QUANT. MEDIDA
Polpa de Fruta Polpa
de
fruta,
100%
natural, de primeira
qualidade, sem adição
de açúcar, congelada,
sabor variado tais
como abacaxi, acerola,
caju, goiaba, manga e
outros. Embalagem de
1kg, transparente e
resistente,
com
10.000
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e capacidade,
de acordo com a
Resolução 12/78 da
CNNPA.O
produto
deverá ser registrado
no
Ministério
da
Agricultura e/o M.S.
Coco
seco,
de
primeira, ralado in
natura, apresentando
grau de maturação
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
2.500
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitose e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA. UND 1.200
FARINHA
DE
MANDIOCA - Grupo 2.500
Seca, subgrupo, tipo 1.

KG

COAMA

ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
VALOR
DO RIO DO UNITÁRIO
COOPEIPE
BRAÇO
ESTIMADO

140.000,00 102.500,00

105.000,00

R$
11,58

VALOR
TOTAL
ESTIMAD

R$
115.833,

KG

9.500,00

69.000,00

72.500,00

R$
20,13

R$
50.333,3

KG

17.500,00

15.000,00

15.500,00

R$
6,40

R$
16.000,0
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4

5

6

Embalagem 1kg, com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade
e
peso
líquido.
Deve
apresentar-se isento
de morfo, odores
estranhos
e
de
substâncias
nocivas
validade
e
peso
líquido.
Deve
apresentar-se isento
de morfo, odores
estranhos
e
de
substâncias nocivas.
Farinha de Tapioca em
embalagens de 500g,
que deverá conter
externamente
os
dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade do
produto. Prazo de
validade mínimo de 6
meses a partir data de
entrega.
CEBOLA branca, de
primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
PIMENTAO
verde/vermelho, de
primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a

2.000

KG

28.800,00

28.000,00

30.000,00

R$
14,47

R$
28.933,3

9.000

KG

52.200,00

61.200,00

65.700,00

R$
6,63

R$
59.700,0

3.750

KG

23.250,00

28.125,00

28.687,50

R$
7,12

R$
26.686,8
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7

8

9

conservação
em
condições adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
COENTRO, em pé,
folhas íntegras, secas,
tamanho e coloração
uniforme, de ser bem
desenvolvida, firme e
intacta, apresentando
grau de evolução
completo do tamanho.
Aroma
e
cor
própriaos,
com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas. Sem
dano
físico
do
manuseio
e
transporte.
CENOURA,
de
primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da

7.500

KG

52.500,00

75.000,00

82.500,00

R$
9,33

R$
70.000,0

3.500

MAÇO

10.465,00

15.750,00

17.500,00

R$
4,16

R$
14.571,6

7.500

KG

41.250,00

52.500,00

54.000,00

R$
6,57

R$
49.250,0
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CNNPA.

10

11

12

BATATA DOCE, de
primeira,
apresentando grau de
maturação
tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
3.500
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
BETERRABA,
de
primeira,
apresentando grau de
maturação
tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
800
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
MELANCIA,
de
primeira, in natura,
apresentando grau de
maturação
tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação,
o
16.000
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos elarvas, de
acordo
com
a

KG

19.250,00

26.250,00

28.000,00

R$
7,00

R$
24.500,0

KG

3.720,00

6.240,00

6.272,00

R$
6,76

R$
5.410,0

KG

31.840,00

44.800,00

48.000,00

R$
2,60

R$
41.546,6
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Resolução
12/78 da CNNPA.

13

14

15

QUIABO, de primeira,
in
natura,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução12/78
da
CNNPA.
MAMÃO, de primeira,
in
natura,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
LARANJA, de primeira,
in natura, tipo pêra,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.

850

KG

8.500,00

8.500,00

9.520,00

R$
10,40

R$
8.840,0

2.000

KG

10.000,00

12.000,00

13.000,00

R$
17,50

R$
35.000,0

8.000

KG

24.000,00

38.400,00

40.000,00

R$
12,80
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16

17

18

19

20

Mandioca
(aipim)
Amarela, de primeira,
in
natura,
apresentando grau de
maturação, tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Milho
Verde
Em
espiga,
de
boa
qualidade, grãos sem
ferimentos,
firmes,
sem
manchas
e
coloração uniforme.
Isento
de
enfermidades,
sujidades, parasitas e
larvas. Sem danos
físicos e mecânicos
oriundos de manuseio
e transporte.
Amendoim cru, tipo 1,
acondicionado
em
embalagem plástica,
1° qualidade, isento de
bolor, sujidades e
apresentando devido
grau de maturação
para o consumo.
Ovo de galinha Tipo
Branco,
classe
A,
íntegros
(sem
rachaduras) e sem
sujidades na casca –
embalagens
o
ubandejas
que
contenham data da
classificação
e
validade – produtos
com no máximo 05
dias de classificação.
Registro no órgão
competente.
Abacaxi Pérola, in
natura,
kg,
apresentando grau de
maturação
que

1.000

8.000

4.500,00

4.000,00

4.500,00

R$
4,33

R$
4.333,3

UNIDADE 20.400,00

24.000,00

25.600,00

R$
2,92

R$
23.333,3

R$
16.335,5

KG

1.850

KG

18.481,50

14.800,00

15.725,00

R$
8,83

7.500

DZ

119.250,00 120.000,00

121.500,00

R$
16,03

R$
120.250,

1.500

KG

10.500,00

R$
6,17

R$
9.250,0

7.500,00

9.750,00
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22

23

permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Banana
Prata,
in
natura, de primeira,
apresentando grau de
maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
resolução 12/78 da
CNNPA.
Banana da Terra, in
natura,
kg,
apresentando grau de
maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Limão Taiti, médio, de
primeira qualidade, in
natura, apresentando
grau de maturação
que permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

8.000

KG

64.000,00

32.000,00

36.000,00

R$
5,50

R$
44.000,0

7.500

KG

28.500,00

52.500,00

56.250,00

R$
6,10

R$
45.750,0

600

KG

5.400,00

5.400,00

5.520,00

R$
9,07

R$
5.440,0
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24

25

26

MANGA, de primeira,
in natura, com grau de
maturacao
que
permita suportar a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
e,
condicoes adequadas
para
o
consumo,
ausencia de sujidades,
parasitas e larvas. O
produto devera estar
em conformidade com
as
normas
e/ou
legislacao
vigente
daANVISA/MS e da
Comissao Nacional de
Normas e Padroes
para
Alimentos
CNNPA.
GOIABA VERMELHA,
de primeira qualidade,
in
natura,
apresentando grau de
maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
ABOBORA,
de
primeira,
apresentando grau de
maturacao tal que lhe
permita suportar a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
em
condicoes adequadas
para o consumo. O
produto
devera
obedecer a Legislacao
Especifica
e
a
Regulamentacao
Tecnica vigente da
ANVISA.

1.400

KG

6.370,00

9.660,00

9.800,00

R$
6,15

R$
8.610,0

7.000

KG

42.000,00

70.000,00

71.400,00

R$
8,73

R$
61.133,3

7.000

KG

27.930,00

31.500,00

35.000,00

R$
4,50

R$
31.476,6
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28

27

29

30

CHUCHU, de primeira
qualidade, in natura,
apresentando grau de
maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
Couve Manteiga, de
primeira qualidade, in
natura, molho, inteiro,
verde, apresentando
grau de evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Pepino
Oadai,
de
primeira qualidade, in
natura, compacta e
firme, apresentando
grau de maturação
que permita suportar
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições
aquadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Alface Americana, em
pé, folhas íntegras,
fresca, tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvida, firme e
intacta, apresentando
grau de evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas. Sem danos
físicos e mecânicos do

7.000

KG

27.930,00

35.000,00

36.400,00

R$
4,73

R$
33.110,0

1.500

MAÇO

4.275,00

4.500,00

4.800,00

R$
3,02

R$
4.525,0

1.000

KG

4.000,00

5.000,00

5.300,00

R$
4,77

R$
4.766,6

1.200

MAÇO

3.420,00

5.760,00

5.880,00

R$
4,18

R$
5.020,0
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manuseio
transporte.

31

32

33

e

SALSA, em pé, folhas
íntegras,
fresca,
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem
desenvolvida,
firme
e
intacta,
apresentando grau de
evolução completo do
tamanho. Aroma e cor
próprios,
com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Sem
danos
físicos
e
mecânicos
do
manuseio
e
transporte.
TANGERINA,LARANJA,
de primeira, in natura,
esentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução 12/78 da
CNNPA.
HORTELÃ, em pé,
folhas íntegras, fresca,
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem
desenvolvida,
firme
e
intacta,
apresentando grau de
evolução completo do
tamanho. Aroma e cor
próprios,
com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Sem
danos
físicos
e
mecânicos
do
manuseio
e

200

KG

570

960

1.000,00

R$
4,22

R$
843,33

3.500

KG

17.500,00

19.250,00

19.600,00

R$
5,37

R$
18.783,3

200

MAÇO

570

1.200,00

1.240,00

R$
5,02

R$
1.003,3
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transporte.

34

35

36

37

BEIJU DE COCO, em
embalagens de 500g,
que deverá conter
externamente
os
dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, quantidade do
produto. Prazo de
validade mínimo de 6
meses a partir data de
entrega.
Brócolis, de primeira
qualidade,
apresentando grau de
evolução
completo do tamanho.
Aroma e cor próprios,
com
ausência
de
sujidades, parasitos e
larvas.
Geleia
de
goiaba,
(embalagem plástica
contendo
1
kg)
ngredientes: açucar,
creme
de
leite,
manteiga de garrafa e
goiaba . Deve conter
na
embalagem:
registro no SIF, MA,
peso líquido, data de
fabricação, prazo de
validade, temperatura
e conservação. Na
embalagem
deverá
mencionar também o
fornecedor, o produto
e data de validade.
REPOLHO,
de
primeira,
apresentando grau de
maturacao tal que lhe
permita suportar a
manipulacao,
o
transporte
e
a

202.500,00

R$
23,92

R$
179.375,

1.400,00

1.600,00

R$
7,67

R$
1.533,3

NÃO

4.200,00

4.500,00

R$
9,67

R$
2.900,0

2.495,00

3.500,00

3.600,00

R$
6,40

R$
3.198,3

7.500

KG

140.625,00 195.000,00

200

KG

1.600,00

300

KG

500

KG
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38

conservacao
em
condicoes adequadas
para o consumo. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.
BATATA DO REINO de
primeira,
apresentando grau de
maturacao tal que lhe
permita suportar a
manipulacao,
o
transporte
e
a
conservacao
em
condicoes adequadas
para o consumo. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.

7.500

KG

38.250,00

56.250,00

57.000,00

R$
6,73

VALOR
* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no
edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução CD/FNDE n°
26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de mercado
e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e
outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos
os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários
para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o
preço de aquisição.
A Entidade Executora que priorizar na chamada pública 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.
(Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º).
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados. Os
produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital
de chamada pública.Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de mercado e
definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e
outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos
os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários
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para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o
preço de aquisição.
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ANEXO III
MODELO DE PROJETO DE VENDA
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
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 14. Nº de Associados com
11.326/2006
DAP Física

15.
Nome
representante legal

do

7. CEP
10. Agência Corrente

16. CPF

18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

17. DDD/Fone
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

4.2. Total

5. Cronograma
de Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. 001/2022 (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
Fone/E-mail:
Formal
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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
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

9.Nome da
8. Organizado por Entidade Articuladora () Sim ( ) Não Articuladora
houver)

5. CEP

Entidade
(quando 10. E-mail/Fone

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

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5.
Nº 6. Nº Conta
Agência
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
2. Produto
Agricultor (a) Familiar

3. Unidade

4.
Quantidade

5. Preço de Aquisição* 6.Valor
/Unidade
Total
Total
agricultor
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Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total do
projeto
OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. ***/2022 (o mesmo que consta na chamada
pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.
Produto

2. Unidade

3.
Quantidade

4.
5. Valor
Preço/Unidade Produto

Total

por 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

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
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente
3. Endereço

2. CPF
4. Município/UF

5.CEP
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6. Nº da DAP Física
9. Banco

7. DDD/Fone

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 da Chamada Pública nº. ***/2022 (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
Individual

do

Fornecedor

CPF:

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7GMI9/YKOQJVLKOVPYQXXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Fevereiro de 2022
48 - Ano - Nº 2934

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ: 13.693.379/0001-04

ANEXOI V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELO
AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE VENDA. (FORNECEDOR INDIVIDUAL)

O(A) ____________________ (nome do fornecedor individual de acordo com o Projeto de Venda) ___________
(nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão).................. portador (a) da Cédula
de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº ....................................., residente e domiciliado (a)......................................,
CEP....................................., na
cidade de ...................................................., DECLARA, sob pena de lei, que os
produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, são por este fornecedor individual conforme
normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR
Declarante

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELOS
ASSOCIADOS/COOPERADOS
O(A) ____________________ (Grupo Informal de acordo com o Projeto de Venda), representado por ___________
(nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão).................. portador (a) da Cédula
de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº ....................................., residente e domiciliado (a)......................................,
CEP....................................., na
cidade de ...................................................., representante dos Agricultores
abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados e a ser entregue na CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022, serão produzidos pelos Associados e Cooperados adiante relacionados,
conforme normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO
CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.
O(A) ____________________ (nome do Grupo Formal)________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no
CNPJ sob
o
nº___________________,
com
sede____________,
CEP________________,
na
cidade de_____________,
neste
ato
representado(a)
por
_____________________ (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) ___________
(nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão).................. portador (a) da Cédula
de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em ........./........../....... .........., inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº ....................................., residente e domiciliado (a)......................................,
CEP....................................., na
cidade de ...................................................., nos termos do Estatuto Social,
representante dos Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que responsabiliza-se
pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus associados e cooperados dos
produtos cotados e a ser entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, conforme normas que regem a
o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO GRUPO FORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113
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ANEXO VII
RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA

A Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, designada pela
Decreto nº. 009, 03/02/2022, através do membro que a esta subscreve, declara que recebeu aos
___/___/2022, às ___h___min, 02 (dois) envelopes lacrados e identificados contendo documentos relativos
à Chamada Pública n.º 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos
matriculados na Rede de Ensino de Município de Elísio Medrado no período letivo de 2022, entregue
pela pessoa adiante identificada em favor do Fornecedor Individual/Grupo informal/Grupo Formal
adiante identificado:
( ) FORNECEDOR INDIVIDUAL ( ) GRUPO INFORMAL ( ) GRUPO FORMAL
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF Nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:
RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS ENVELOPES:
NOME:
CPF:
Local, Data.

COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
Nome Completo - Matrícula

Praça Salvador Andrade, s/nº - CEP: 45305-000 - CNPJ nº: 13.693.379/0001-047
E-mail: gabinete.pmem@hotmail.com / Telefone: (75) 3649.2113
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