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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

Processo Administrativo N°. 0109/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 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 DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE, DE
16/07/2009, RESOLUÇÃO Nº 25, DE 04/07/2012 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 26
DE 17/06/2013, ART. 20 § 1º E 2º, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N° 04 DE
02/04/2015, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO DE BAHIA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 14.694.400/001-59 com sede na Rua Nossa
Senhora da Vitória s/n, Centro – Lençóis – BA, neste ato representado pela Prefeita
municipal a senhora Vanessa dos Anjos Teles Sena, residente e domiciliada nesta, no
uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14, da Lei nº 11.947
de 16/07/2009 e na Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 alterada pela Resolução
nº 04 de 02/04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE do município de Lençóis - BA, para o exercício 2022. Os
interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão
apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda até o dia 05 de julho de
2022 às 09:00h (nove horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitações, sito à
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro – Lençóis – BA.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE do município de Lençóis - BA,
conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar (Resolução
FNDE nº 26 de 17/06/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04 de 02/04/2015, Art. 29,
§ 3º).
2. FONTE DE RECURSO
Secretaria: 2.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Atividade 12.122.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.368.0016.2.024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR - 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 FNDE nº 26 de 17/17/06/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04 de
02/04/2015.
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3.1.1 – Fornecedor Individual, detentores de DAP Física, não organizados em
grupo, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);
b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60(sessenta) dias;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União);
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda.
e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do
agricultor participante (ENVELOPE Nº 2);
3.1.2 – Grupo Informal de Agricultores Familiares, detentores de DAP Física,
organizados em grupos, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou Extrato da DAP Física de
cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60(sessenta) dias;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições Federais e à Divida Ativa da União);
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionada no projeto de venda.
e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos
os agricultores participantes (ENVELOPE Nº 2);
3.1.3 - Grupo Formal de Agricultores Familiares, detentores de DAP Jurídica,
deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado
no órgão competente

c) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de

d)
e)
f)
g)
h)

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou Extrato da DAP
Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60(sessenta)
dias;
Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições Federais e à Divida Ativa da União);
Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal (ENVELOPE Nº
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados/cooperados;
Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
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4. PROJETO DE VENDA – ENVELOPE Nº 02
4.1 – No envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos
Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar conforme Anexo IV.
4.2 – A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública, até o dia 05/07/2022 às 09:00h, registrada em ata e publicada em até 05 (cinco)
dias úteis da data de encerramento da entrega dos documentos de habilitação e projetos
de venda.
4.3 – Aberto os envelopes e analisada a documentação (projetos de venda), a
Administração publicará o resultado da seleção dos proponentes em até 05 (cinco) dias
para conhecimento público. Encerrado todos os prazos, inclusive para a regularização de
documentos de habilitação e projetos de venda, a Administração convocará o
selecionado para assinar o contrato em até 05 (cinco) dias da data da notificação.
4.4 – Para os gêneros alimentícios de origem animal, deverá ser apresentada
documentação comprobatória de serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, Estadual
ou Federal, além da necessária autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, de acordo com o art. 33 da Resolução/FNDE nº 26/2013.
4.5 - Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução nº 26/2013 alterada pela Resolução nº 04/2015.
4.6 – A critério da Comissão de Licitação poderá ser concedido abertura de prazo para
regularização dos documentos ausentes ou em desconformidade com as exigências do
edital.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1 – Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em:
 Grupos de projetos de fornecedores locais;
 Grupos de projetos do território rural;
 Grupos de projetos do Estado;
5.2 – Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I – o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais
grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do
estado e do País;
III – O grupo de projetos do Estado terá prioridade sobre o do País.
5.3 – Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
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 agro
ecológicos, segundo a Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003;
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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 Declaração de Aptidão ao
PRONAF – DAP Física).
5.3.1 – Caso não seja obtida as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo
de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos
dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens
5.1 e 5.2.
5.4 – No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
5.5 - Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem
adquiridos entre as organizações finalistas.
6 – LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
6.1. Local de Entrega
A entrega será de forma parcelada nos locais indicados pelo Secretaria Municipal de
Educação.
6.2. Período de Fornecimento
Os produtos deverão ser entregues (semanalmente) nas escolas listadas, de acordo
com o cronograma a ser expedido pela Secretaria Municipal de Educação/Setor de
Merenda Escolar e nas quantidades indicadas, pelo período da assinatura do Contrato
pelo período de 12 meses ou até o término da quantidade adquirida.
6.3. Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos
Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na
chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade,
desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam
correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT.
7 – PAGAMENTO
7.1 – O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias após a última entrega do mês,
através de transferência/ordem bancária, mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado vedado à antecipação de pagamento para
cada faturamento.
.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 – A presente chamada pública poderá ser obtida no seguinte local:
Sala da Comissão Permanente de Licitações, Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS, sito á Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro – Lençóis – BA de 08:00
as 12:00h, em dias de expediente ;
8.2 – Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária
(Federal, Estadual ou Municipal) específica para os alimentos de origem animal e
vegetal.
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8.3 – 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 obedecerão às seguintes regras:
8.3.1 – 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/Entidade executora;
8.3.2 - 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 Max. Contrato. = nº agricultores familiares inscritos na DAP Jurídica X R$
20.000,00
8.4 – 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 a 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 nº 8.666/93.
8.5. Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:
Anexo I – Minuta de Contrato;
Anexo II – Especificações, Quantitativos e Valores de Referência de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
Anexo III – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar – FNDE;
Anexo IV- Modelo de declaração os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda.
9. FORO
A presente Chamada Pública é regulada pelo § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE
16/06/2009,
RESOLUÇÃO
Nº
38
DO
FNDE,
DE
16/07/2009,
E
RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 26 DE 17/06/2013, ART. 20 § 1º E 2º, ALTERADA
PELA RESOLUÇÃO N° 04 DE 02/04/2015, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, sendo exclusivamente competente o Foro da Cidade de Lençóis, para
conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes.

Lençóis -BA, 10 de junho de 2022.

___________________________________________________
Sibélia Neves Viana
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO DE VENDA Nº 001/2022

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE

O MUNICIPIO DE LENÇÓIS - BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.694.400/001-59 com sede à Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro –
Lençóis
–
B
representada
neste
ato
pela
prefeita
municipal
a
senhora.................................................., doravante denominado (a) CONTRATANTE, e
por outro lado ______________ (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor
individual), com sede / residente à _____________, n.º_____, em ______/UF, inscrito(a)
no CNPJ sob n.º ________________________ (PARA GRUPO FORMAL (colocar nº
DAP Jurídica), CPF nº ________________ (GRUPO INFORMAL (nomear todos e
informar DAP Física), ou FORNECEDOR INDIVIDUAL (nome, DAP Física) doravante
denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n.º 11.947,
de 16/06/2009, Resolução do FNDE n.º 26 de 17/06/2013 alterada pela Resolução do
FNDE n.º 04 de 02/04/2015 e da Lei nº 8.666/93 e, tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº ..../2022 resolvem celebrar o presente contrato mediante as
cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba do
FNDE/PNAE, do ano de 2020, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2022 o
qual faz parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.
Alimentos da agricultura Familiar
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UNID. QUANT.
Unit
Total
1
Aipim, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
Kg
900
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
2

ABACATE, 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.

kg

500

3

Abacaxi, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

2800

4

Abóbora, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

800
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5

ABOBRINHA, 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

kg

600

6

Alho, apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tipo
branco/importado, tamanho médio a grande, fresco
AMENDOIM, de primeira, com casca, para cozimento,
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.

Kg

400

kg

600

8

Banana da Prata, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo.

Kg

1.500

9

Banana da Terra, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

1200

10

Batata doce: Selecionada com frutos inteiros, sem brotos, cortes,
sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita boa
qualidade na conservação e consumo.

kg

1.400

11

Batata Inglesa: Selecionada com frutos inteiros, sem brotos,
cortes, sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita
boa qualidade na conservação e consumo.

kg

1800

12

Beterraba, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Kg

400

13

Biscoito CASEIRO TIPO BEIJU (COM CÔCO E Açúcar)
selecionados, inteiros, pacotes individuaiscom pelo liquido de
1KG, contendo prazos de fabricação, validade e demais
ingredientes do produto. A EMBALAGEM E OTRANSPORTE
DEVERAM GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO
SERÃO ACEITOS BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES
VIOLADOS.

und

1.500

14

Biscoito CASEIRO TIPO BEIJU (COM CÔCO E Açúcar)
selecionados, inteiros, pacotes individuaiscom pelo liquido de
1KG, contendo prazos de fabricação, validade e demais
ingredientes do produto. A EMBALAGEM E OTRANSPORTE
DEVERAM GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO
SERÃO ACEITOS BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES
VIOLADOS.

kg

1.500

15

Biscoitos caseiros, tipo goma (SEQUILHOS) selecionados,
inteiros, pacotes individuais de 100g, contendo prazos de
fabricação, validade e demais ingredientes do produto. A
EMBALAGEM E OTRANSPORTE DEVERAM GARANTIR A
QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO SERÃO ACEITOS
BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES VIOLADOS.

und

18500

7
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16

BRÓCOLIS Características: Ramoso ou de cabeça, limpo, tenro,
firme, sem amarelão e sem podridão, com coloração e sabor
característico de cada variedade. Embalagem plástica contendo
etiqueta com a identificação e peso do produto.

kg

500

17

Cebola Branca: De 1ª qualidade, selecionadas, cascas íntegras,
sem manchas, sujeiras, cortes ou machucados, grau de
maturação próprio para consumo e conservação.

kg

1.000

18

CEBOLA ROXA, 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

19

Cebolinha in natura de primeira qualidade, em maços ou molhos,
com peso de cerca de 0,5 KG; apresentando tamanho
apropriado, aroma e cor própria, LIMPOS, livres de sujidades
(PRINCIPALMENTE AREIA) e parasitos.

kg

400

20

Cenoura: Selecionadas, inteiras, de tamanho médio e 1ª
qualidade, sem sujeiras ou machucados ou parasitas, contendo lar
grau de maturação ideal para o consumo.

Kg

800

21

Chuchu: selecionados, tamanhos uniformes, tenros, sem sujeiras,
cortes, manchas ou machucados.
Coentro in natura de primeira qualidade, em maços ou molhos,
com peso de cerca de 0,5 KG; apresentando tamanho
apropriado, aroma e cor própria, LIMPOS, livres de sujidades
(PRINCIPALMENTE AREIA) e parasitos.

kg

800

kg

500

23

Couve, de primeira, em molho,apresentando grau de evolução
completo do tamanho aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

kg

200

24

FARINHA DE BEIJU ou TAPIOCA: Natural, sem umidade ou
sujeira, embaladas em pacotes contendo 01 kg; com identificação
do produto, validade e fabricação.

kg

500

25

Feijão Verde de 1ª, grãos selecionado, inteiros, sem cascas,
pedras, sujeiras, mofo ou brotos; devendo estar embaladosem
sacos plásticos com peso exato de 01 kg cada Unidade.

kg

600

26

GOIABA, 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.

kg

600

27

Laranja pera: In Natura, selecionadas, de 1ª, tamanhos uniformes,
sem machucados, sujeiras ou manchas, graus de maturação com
boa qualidade, principalmente referente a quantidade de açúcar e
qualidade final do fruto.

DZ

2000

28

LIMAO, 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.

kg

600

22

kg

600
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29

Maça Nacional: Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira
qualidade, peso médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau
de maturação que definam boa qualidade do produto.

kg

800

30

Manga, 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

kg

600

31

Maracujá: Selecionados, de primeira, casca lisa, sem sujeiras,
manchas ou machucados, com grau de maturação ideal para uso.
Não serão aceitos frutos que não amadurecem OU JÁ
PASSADOS.

kg

900

32

Maracujina: Selecionadas, de primeira, casca lisa, sem sujeiras,
manchas ou machucados, com grau de maturação ideal para uso.
Não serão aceitos frutos que não amadurecem OU JÁ
PASSADOS.

kg

500

33

Melancia, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

3.600

34

MEL: Certificado, envasado, unidades de 14g, em“sachet “
individual, contendo no rótulo prazos de fabricação, validade e
especificações do produto.

und

18000

35

MELAO, 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.

kg

3000

36

MILHO, espiga, in natura, verde. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, nome e CNPJ do
fabricante, numero do lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

kg

1500

37

Morangos congelados, frutos de 1ª, selecionados, tamanho
mediano, limpos, sem areia, sujeira, umidade, mofo ou parasitas,
comgrau de maturação próprio para consumo, sem machucados
ou sinal de descongelamento. Embalados a vácuo, dentro das
especificações da Vigilância Sanitária.

kg

1000

38

Ovos, tamanho padrão (médio), de 1ª qualidade, com boa
aparência, sem manchas ou fragmento, isento de sujidades,
fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem
apropriada (caixa com 30 unidades), com selo do serviço de
inspeção municipal (SIM) ou do serviço estadual de inspeção de
produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de
inspeção federal (SIF).

DZ

2800

39

Pimentão: cascas lisas, de 1ª, sem sujeiras, machucados, cortes
ou manchas o fungos larvas ou parasitas, que suportem chegar ao
destino ainda em ponto de amadurecer; com grau de maturação
que permita sabor e odor característicos.

kg

400
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40

PEPINO, 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.

kg

500

41

POLPA DE FRUTAS: Sabores diversos, preparado com frutas
sãs, limpas, isentas de parasitas, larvas e detritos de animais ou
vegetais que tenham sofrido tratamento térmico adequado antes
de embaladas envasadas sacos plásticos transparentes contendo
um 1kg cada. O produto deverá ser armazenado e entregue em
baixas temperaturas que mantenham as características
organolépticas do mesmo.

kg

3.500

42

Repolho, 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

kg

200

43

Tangerina, de primeira qualidade tamanho médio grau de
maturação pronta para consumo, SEM MACHUCADOS E
SALECIONADOS.

kg

600

44

Tomate: Cascas lisas, firmes, tenros de 1ª, sem sujeiras,
machucados, cortes manchas larvas ou parasitas; que suportem
chegar ao destino ainda em ponto de amadurecer; com grau de
maturação que permita sabor e odor característicos, mantendo a
qualidade dos frutos.
Total

kg

800

PARÁGRAFO ÚNICO – O(A) Contratado(a) ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição dos gêneros
alimentícios da presente Chamada Publica, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Secretaria: 2.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Atividade 12.122.0016.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.368.0016.2.024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR.
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor deste contrato é de R$ ..... (......................), para a aquisição dos itens, objeto
deste contrato, cujos pagamentos serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da fatura, conforme art. 5º, §3º da L 8.666.
§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos
e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
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outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
§ 2° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ou crédito em
conta corrente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
§ 4° - Os Preços ofertados poderão sofrer reajustes nos termos definidos no art. 65 da Lei
8.666/93, objetivando a manutenção do equilibro econômico-financeiro inicial do contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O prazo de vigência do presente contrato será até .... de ...... de 20...., podendo ser
prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes
da Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de
verificação da conformidade da aquisição do material, fornecido pelo CONTRATANTE no
prazo de até 03 (três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
§ 2º - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de serviços
sem desacordo com as descriminações do objeto da licitação e as disposições deste
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceitas pela CONTRATANTE, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções
previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização
monetária;
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências
contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
§ 3º. As PARTES reconhecem os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança
direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA NONA – DA FSCALIZAÇÃO
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos Artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da entrega do objeto e do contrato.
12.3. A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
12.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle.
12.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do
objeto e instrumento para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:
12.5.1. Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
12.5.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos
produtos do objeto entregue.
12.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a entrega do objeto com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
12.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do
objeto em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.
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12.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos
entregues.
12.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.13. A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.
12.14. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na Chamada Publica e nos termos do Art. 55, Lei 8.666/93.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes no
fornecimento do, objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior,
sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou
ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de não entrega do material solicitado pelo contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei
Federal 8.666/93.
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§ 8º. O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do
art. 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.
§ 9º. 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:
§ 10º. 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.
§ 11º. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Lençóis- Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e
achado conforme.
___________________ (BA), ____ de _______________ de _______.
__________________________________
CONTRATANTE
__________________________________
CONTRATADA (GRUPO FORMAL)
_________________________________________________
CONTRATADO(S) (INDIVIDUAL OU GRUPO INFORMAL)

Testemunhas:
______________________________

CPF nº _________________

______________________________

CPF nº _________________
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Alimentos da agricultura Familiar
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1
Aipim, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

UNID.
Kg

QUANT.
900

VALOR
Unit
Total
7,13
6.417,00

2

ABACATE, 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.

kg

500

8,12

3

Abacaxi, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

2800

5,48

4

Abóbora, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

800

4,83

5

ABOBRINHA, 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

kg

600

5,89

Alho, apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tipo
branco/importado, tamanho médio a grande, fresco
AMENDOIM, de primeira, com casca, para cozimento,
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.

Kg

400

30,41

kg

600

12,87

8

Banana da Prata, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo.

Kg

1.500

7,09

9

Banana da Terra, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

1200

11,96

10

Batata doce: Selecionada com frutos inteiros, sem brotos, cortes,
sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita boa
qualidade na conservação e consumo.

kg

1.400

5,59

Batata Inglesa: Selecionada com frutos inteiros, sem brotos,
cortes, sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita
boa qualidade na conservação e consumo.

kg

6
7

11

4.060,00

15.344,00

3.864,00

3.534,00

12.164,00
7.722,00

10.635,00

14.352,00

7.826,00
1800
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12

Beterraba, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Kg

13

Biscoito CASEIRO TIPO BEIJU (COM CÔCO E Açúcar)
selecionados, inteiros, pacotes individuaiscom pelo liquido de
1KG, contendo prazos de fabricação, validade e demais
ingredientes do produto. A EMBALAGEM E OTRANSPORTE
DEVERAM GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO
SERÃO ACEITOS BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES
VIOLADOS.

und

1.500

12,37

14

Biscoito CASEIRO TIPO BEIJU (COM CÔCO E Açúcar)
selecionados, inteiros, pacotes individuaiscom pelo liquido de
1KG, contendo prazos de fabricação, validade e demais
ingredientes do produto. A EMBALAGEM E OTRANSPORTE
DEVERAM GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO
SERÃO ACEITOS BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES
VIOLADOS.

kg

1.500

6,09

15

Biscoitos caseiros, tipo goma (SEQUILHOS) selecionados,
inteiros, pacotes individuais de 100g, contendo prazos de
fabricação, validade e demais ingredientes do produto. A
EMBALAGEM E OTRANSPORTE DEVERAM GARANTIR A
QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO SERÃO ACEITOS
BISCOITOS QUEBRADOS NEM PACOTES VIOLADOS.

und

18500

4,60

16

BRÓCOLIS Características: Ramoso ou de cabeça, limpo, tenro,
firme, sem amarelão e sem podridão, com coloração e sabor
característico de cada variedade. Embalagem plástica contendo
etiqueta com a identificação e peso do produto.

kg

500

18,46

17

Cebola Branca: De 1ª qualidade, selecionadas, cascas íntegras,
sem manchas, sujeiras, cortes ou machucados, grau de
maturação próprio para consumo e conservação.

kg

18

CEBOLA ROXA, 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

19

Cebolinha in natura de primeira qualidade, em maços ou molhos,
com peso de cerca de 0,5 KG; apresentando tamanho
apropriado, aroma e cor própria, LIMPOS, livres de sujidades
(PRINCIPALMENTE AREIA) e parasitos.

kg

400

5,58

20

Cenoura: Selecionadas, inteiras, de tamanho médio e 1ª
qualidade, sem sujeiras ou machucados ou parasitas, contendo lar
grau de maturação ideal para o consumo.

Kg

800

7,92

Chuchu: selecionados, tamanhos uniformes, tenros, sem sujeiras,
cortes, manchas ou machucados.

kg

21

400

5,14
2.056,00

18.555,00

9.135,00

85.100,00

9.230,00

kg

1.000

600

6,50

6,91

6.500,00

4.146,00

2.232,00

6.336,00
800
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22

Coentro in natura de primeira qualidade, em maços ou molhos,
com peso de cerca de 0,5 KG; apresentando tamanho
apropriado, aroma e cor própria, LIMPOS, livres de sujidades
(PRINCIPALMENTE AREIA) e parasitos.

kg

500

10,58

23

Couve, de primeira, em molho,apresentando grau de evolução
completo do tamanho aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

kg

200

11,77

24

FARINHA DE BEIJU ou TAPIOCA: Natural, sem umidade ou
sujeira, embaladas em pacotes contendo 01 kg; com identificação
do produto, validade e fabricação.

kg

500

14,37

25

Feijão Verde de 1ª, grãos selecionado, inteiros, sem cascas,
pedras, sujeiras, mofo ou brotos; devendo estar embaladosem
sacos plásticos com peso exato de 01 kg cada Unidade.

kg

600

9,45

26

GOIABA, 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.

kg

600

6,86

27

Laranja pera: In Natura, selecionadas, de 1ª, tamanhos uniformes,
sem machucados, sujeiras ou manchas, graus de maturação com
boa qualidade, principalmente referente a quantidade de açúcar e
qualidade final do fruto.

DZ

2000

6,57

28

LIMAO, 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.

kg

600

5,46

29

Maça Nacional: Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira
qualidade, peso médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau
de maturação que definam boa qualidade do produto.

kg

800

11,15

30

Manga, 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

kg

600

5,32

31

Maracujá: Selecionados, de primeira, casca lisa, sem sujeiras,
manchas ou machucados, com grau de maturação ideal para uso.
Não serão aceitos frutos que não amadurecem OU JÁ
PASSADOS.

kg

900

7,46

32

Maracujina: Selecionadas, de primeira, casca lisa, sem sujeiras,
manchas ou machucados, com grau de maturação ideal para uso.
Não serão aceitos frutos que não amadurecem OU JÁ
PASSADOS.

kg

500

7,32

5.290,00

2.354,00

7.185,00

5.670,00

4.116,00

13.140,00
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33

Melancia, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

kg

3.600

3,06

34

MEL: Certificado, envasado, unidades de 14g, em“sachet “
individual, contendo no rótulo prazos de fabricação, validade e
especificações do produto.

und

18000

0,65

35

MELAO, 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.

kg

3000

5,31

36

MILHO, espiga, in natura, verde. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no mínimo, nome e CNPJ do
fabricante, numero do lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

kg

1500

4,77

37

Morangos congelados, frutos de 1ª, selecionados, tamanho
mediano, limpos, sem areia, sujeira, umidade, mofo ou parasitas,
comgrau de maturação próprio para consumo, sem machucados
ou sinal de descongelamento. Embalados a vácuo, dentro das
especificações da Vigilância Sanitária.

kg

1000

20,37

38

Ovos, tamanho padrão (médio), de 1ª qualidade, com boa
aparência, sem manchas ou fragmento, isento de sujidades,
fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem
apropriada (caixa com 30 unidades), com selo do serviço de
inspeção municipal (SIM) ou do serviço estadual de inspeção de
produtos de origem animal (SEIPOA) ou selo do serviço de
inspeção federal (SIF).

DZ

2800

8,89

39

Pimentão: cascas lisas, de 1ª, sem sujeiras, machucados, cortes
ou manchas o fungos larvas ou parasitas, que suportem chegar ao
destino ainda em ponto de amadurecer; com grau de maturação
que permita sabor e odor característicos.

kg

400

6,88

40

PEPINO, 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.

kg

500

5,10

41

POLPA DE FRUTAS: Sabores diversos, preparado com frutas
sãs, limpas, isentas de parasitas, larvas e detritos de animais ou
vegetais que tenham sofrido tratamento térmico adequado antes
de embaladas envasadas sacos plásticos transparentes contendo
um 1kg cada. O produto deverá ser armazenado e entregue em
baixas temperaturas que mantenham as características
organolépticas do mesmo.

kg

3.500

9,63

11.016,00

11.700,00

15.930,00

7.155,00

20.370,00

24.892,00

2.752,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDBDMKVDN0IZQKI5RJE2OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2.550,00

33.705,00

Segunda-feira
13 de Junho de 2022
20 - Ano XVI - Nº 4204

Lençóis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro – Lençóis – BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121/1261

42

Repolho, 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

kg

200

7,05

43

Tangerina, de primeira qualidade tamanho médio grau de
maturação pronta para consumo, SEM MACHUCADOS E
SALECIONADOS.

kg

600

11,23

44

Tomate: Cascas lisas, firmes, tenros de 1ª, sem sujeiras,
machucados, cortes manchas larvas ou parasitas; que suportem
chegar ao destino ainda em ponto de amadurecer; com grau de
maturação que permita sabor e odor característicos, mantendo a
qualidade dos frutos.
Total

kg

800

9,23

1.410,00
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ANEXO III
MODELO DE PROJETO DE VENDA 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 ..../2021
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
2. CNPJ

1.Nome do Proponente
3.Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6.DDD/Fone

7. CEP

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

10 Agência

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei
11.326/2006

14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal
18. Endereço

16. CPF

11. Nº da Conta

17. DDD/Fone
19. Município/UF

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
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1.Nome da Entidade

2.CNPJ

3.Município/UF

4.Endereço

5.DDD/Fone

6.Nome do representante e e-mail

7.CPF
III- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
4. Preço de Aquisição*

1. Produto

2.Unidade

5.Cronograma de Entrega dos
Produtos

3.Quantidade
4.1.Unitário

4.2. Total

OBS.: *Preço publicado no Edital 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
Formal

Fone/E-mail
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ANEXO IV
MODELO DE PROJETO DE VENDA 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 ..../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 Familiar

2.CPF

3.DAP

4.Banco

5.Nº Agência
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III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1.Nome da Entidade

2.CNPJ

3.Município/UF

4.Endereço

5.DDD/Fone

6.Nome do representante e e-mail

7.CPF
III- RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1.Identificação do Agricultor
Familiar
2.Produto

3.Unidad 4.Quantid
e
ade

6.Valor Total

Preço de Aquisição* / Unidade

Total do Agricultor

Total do Projeto
OBS.: *Preço publicado no Edital nº 001/2022 (o mesmo que consta na chamada pública)
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por
Produto

6.Cronograma de
Entrega dos Produtos
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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 V
MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2022
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

Produto

10. Nº da Agência

Unidade

5. CEP
8. E-mail (quando houver)
11. Nº da Conta Corrente

II – Relação dos Produtos
Quantidade
Preço de Aquisição*

Cronograma de Entrega
dos Produtos

OBS.: *Preço
publicado no
Edital nº
....../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 VI
DECLARAÇÃO (GRUPO FORMAL)

A Associação / Cooperativa _____________________, inscrita no CNPJ sob
o nº ___________________, sediada à Rua/Praça/Avenida __________________, nº ___,
Bairro _________, na cidade de __________/___, neste ato representada por seu(ua)
Presidente(a),

Sr(a)

___________________________,

portador(a)

de

CPF

nº

____________________ e RG nº ____________, SSP/_____, em atendimento ao disposto
no art. 27, § 3º Inciso VI, da Resolução nº 26 de 17/06/2013, DECLARA que os gêneros
alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no
projeto de venda.

______________/__, ____ de _____________ de 20____

_________________________________________________
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO (GRUPO INFORMAL)

A Entidade Articuladora _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________________, sediada à Rua/Praça/Avenida __________________, nº ___,
Bairro _________, na cidade de __________/___, auxiliar dos Agricultores de Grupo
Informal

organizados

em

grupo,

neste

ato

representada

pelo(a)

Sr(a)

___________________________, portador(a) de CPF nº ____________________ e RG nº
____________, SSP/_____, em atendimento ao disposto no art. 27, § 3º Inciso VI, da
Resolução nº 26 de 17/06/2013,

DECLARA que os gêneros alimentícios a serem

entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de
venda.

________________/__, ____ de _____________ de 20____

_____________________________________
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO (FORNECEDOR INDIVIDUAL)

Eu,

_____________________,

portador(a)

de

CPF

nº

____________________ e RG nº ____________, SSP/_____, residente à Rua/Praça/Avenida
__________________, nº ___, Bairro _________, na cidade de __________/___, em
atendimento ao disposto no art. 27, § 3º Inciso VI, da Resolução nº 26 de 17/06/2013,
DECLARO, que os gêneros alimentícios a serem entregues relacionados no projeto de
venda, são oriundos de produção própria.

____________________/__, ____ de _____________ de 20____

______________________________________________
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