
 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2018 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 

11.947/2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

 
O MUNICÍPIO DE ARARIPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio de sua SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ 

11.040.854/0001-18, com endereço à Rua Francisco Pedro da Rocha, 184, Centro, neste 

Município e Estado, neste ato representado por sua titular, Possídia Maria Carvalho de 

Alencar, brasileira, casada, professora, nomeada pelo Ato/Portaria nº 004/2017, de 02 de 

janeiro de 2017, com domicílio e endereço também em Araripina, inscrita no CPF/MF sob o n°:, 

portadora da Cédula de Identidade n°:  SSP PE., no uso de suas prerrogativas legais, e 

considerando o disposto no § 1º, do art. 14 e art. 21 da Lei Federal nº 11.947/2009 e na 

Resolução/FNDE/CD nº. 38/2009, como segue, junto com a COMISSÃO ESPECIAL DE 

CHAMADA PÚBLICA, nomeada pela Ato/Portaria SEDUC nº 001/2018, para realizar 

CHAMADA PÚBLICA, para Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar E Do 

Empreendedor Familiar Rural, Destinado Ao Atendimento Ao Programa Nacional De 

Alimentação Escolar -  PNAE, para compor a merenda escolar para as escolas públicas 

municipais. 

1. OBJETO    

O objeto da presente Chamado Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PRODUZIDOS POR AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, 

ORGANIZADOS EM GRUPO FORMAL /INFORMAL, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios contidas no 

Anexo I. 

 2. PREÇO  

O preço de aquisição de cada produto foi obtido por meio de pesquisa em mercado local e está 

definido no Anexo I dessa Chamada Pública. 

 3. FONTE DE RECURSOS  

Os recursos a serem utilizados para a aquisição de gêneros alimentícios resultado dessa 

chamada pública estão previstos na dotação Orçamentária. 

CÓDIGO ATIVIDADES 



 

 

15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 4. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES 

 2.1 Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, o GRUPO FORMAL/INFORMAL DE 

AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL deverá apresentar os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROJETOS DE VENDA e AMOSTRAS EXIGIDAS DE PRODUTOS  

NO DIA 02/05/2018 às 08hs:30min, na sede da Secretaria da Municipal de Educação, com sede 

na Rua Francisco Pedro da Rocha, 184, Centro, neste Município. 

4.2 Os documentos de habilitação e o projeto de venda deverão ser apresentados em um único 

envelope fechado, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  

5. HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma 

de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da 

Resolução FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015. 

 5.1. Para a habilitação dos projetos de venda deverá ser entregue o envelope contendo as 

seguintes documentações, de acordo com cada fornecedor: 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL 
PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 
Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 
Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 

a) Para Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física, não organizados em grupo):  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF de cada agricultor participante;  

II – Registro Geral (Carteira de Identidade); 

III – Comprovante de regularidade junto a Justiça Eleitoral  

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

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo II); e 



 

 

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda.  

b) Para os Grupos Informais de agricultores familiares (detentores de DAP Física, 

organizados em grupo): 

 I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF de cada agricultor participante;  

II – Registro Geral (Carteira de Identidade); 

III – Comprovante de regularidade junto a Justiça Eleitoral  

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

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes 

(Anexo III); e  

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 c) Para os Grupos Formais (detentores de DAP Jurídica): 

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

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

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual, municipal da sede do participante 

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

 V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, assinado pelo seu representante legal;  

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; e  

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados.  

5.2 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e n.º da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal.  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 



 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DO GRUPO INFORMAL OU FORMAL 
 
PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 
Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 
Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 
 
5.1  -  No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II, elaborado de acordo com 
as seguintes condições: 
I) ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo 
representante legal da organização; 
II) haver discriminação completa do(s) gênero(s) cotado(s) e especificado(s) no Anexo I por 
AGRICULTOR E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL; 
III) conter, o preço unitário e total por item, em moeda nacional do Brasil com até duas casas 
decimais após vírgulas (R$ 0,00); 
IV) conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou procedência (endereço do local de 
produção para vistoria ou fiscalização, caso necessário); 
v) estar incluídas as despesas com frete, logística de distribuição, recursos humano e materiais, 
assim como os encargos fiscais, tributários, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 
quando for o caso; custo de embalagem, rotulagem, seguro e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2015; 
VI) informar o prazo de validade do PROJETO DE VENDA não inferior à 60 (sessenta dias, 
contados a partir da sua entrega. 
5.3. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 

dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 08 (oito) 

dias, conforme análise da Comissão Julgadora.  

6. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS PROJETOS  

6.1. Os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores 

locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas 

do País.  

6.2. 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.  

6.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

 I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;  



 

 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 

PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física). 

Caso a Prefeitura de ARARIPINA não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 

do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos 

dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1 e 

6.2 desse edital. 

 6.4. 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.  

6.5. 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.  

7. AMOSTRA DOS PRODUTOS  

7.1 O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverá (ão) entregar as amostras 

indicadas, na Secretaria Municipal de Educação no horário marcado para recebimento do 

envelope com a proposta de venda, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as 

quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.  

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

8.1 A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma estabelecido no Anexo I 

desse instrumento convocatório, bem como os atentar-se para os endereços identificados nesse 

instrumento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento, por parte do contratado, 

de cada competente ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Educação.  

8.2 Cada requisição de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, terá o seu 

teor repassado para o contratado por meio de telefone, e-mail ou pessoalmente, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08h às 16h.  

8.3 Todos os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS deverão ser entregues no Depósito da Alimentação 

Escolar do Município de Araripina, localizado a Rodovia BR 316, Nº 315- Cavalete I (Km 24), - 

Araripina/PE. 

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 



 

 

9.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública. 

9.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 

quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada 

Pública. 

9.3 A Câmara de Negócios classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos 

valores.  

9.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Câmara de Negócios.  

10. RESULTADO 

A COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMDA PÚBLICA divulgará o resultado do processo em até 48  

11.  DO CONTRATO 
Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, o Grupo 
Formal/informal será convocado Pela COMISSÃO ESPECIAL de CHAMADA PÚBLICA para 
assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
11.1 - Do Prazo Contratual 

 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura, 

sendo com validade até 31 de dezembro de 2018 devendo ser prorrogado, se for o caso em 

decorrência dos créditos orçamentários. 

12. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A fiscalização do fornecimento do gênero alimentício, de modo a assegurar o efetivo 

cumprimento da execução do escopo contratado, será feita pelo Departamento de Alimentação 

Escolar de Araripina – Setor de Merenda Escolar. 

12.2. A gestão do contrato ficará a cargo do gestor da unidade na qual o serviço será prestado, a 

ser designado, formalmente, quando da formalização contratual, de acordo com o art. 67 §§ 1º e 

2º da lei 8.666/93; 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Acompanhar e Fiscalizar toda a execução do contrato.  

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente 
Contrato, nem sub-contratar qualquer das prestações que está obrigada sem prévio 
consentimento por escrito da contratante. 
 



 

 

14.2  Arcar com todos os custos e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas à mão-de-
obra empregada na execução dos serviços, sem que isto venha a incorrer em qualquer espécie de 
ônus para a contratante; 
14.3 Arcar, também, com os impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram 
direta ou indiretamente do serviço a ser contratado; 
14.4 Responder por danos causados à contratante ou a terceiros, decorrente de falhas ou 
irregularidades na execução dos serviços; 
14.5 Manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigida para a chamada pública.   
14.6 A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos 
nesta chamada pública por um período de nove meses;  
14.7  A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme 
cronograma de entrega definido pelo Setor/Departamento de Alimentação Escolar do Município 
de Araripina. 
 

15. DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do 

objeto e mediante a apresentação pela contratada da respectiva nota fiscal – fatura devidamente 

certificada pela Secretaria de Educação. 

16. FATOS SUPERVENIENTES 

16.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e 

ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à 

sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, 

ou ainda por decisão da Comissão Especial de Chamada Pública, poderá haver: 

16.1.1 Adiamento do processo; 
16.1.2 revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1 A presente CHAMADA PÚBLICA poderá ser obtida na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (endereço no preâmbulo) no horário de 08:30 às 13h, de Segunda a Sexta-feira (exceto 
feriados), e/ou através do e-mail: cpl@araripina.pe.gov.br – informações através do fone (87) 
3873.3746. 
17.2 A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos 

seus anexos. 

 

18. FORO 
 

mailto:cpl@araripina.pe.gov.br


 

 

18.1 A presente Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do município de Araripina, estado de Pernambuco, para conhecer e julgar 
quaisquer questões dele decorrentes. 

 

 

Araripina (PE), 05 de abril de 2018. 

 
Francisco Emanoel do Vale 

Presidente CECP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETIVO 
 

A aquisição de gêneros alimentícios, pela Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender a demanda 

de alunos do Programa de Alimentação Escolar para o ano letivo de 2018, visa proporcionar melhoria na 

qualidade de fornecimento da alimentação escolar, no perfil nutricional de alunos, bem como, atender as 

necessidades nutricionais dos mesmos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 

crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos mesmos, bem como 

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Por meio do Programa de Alimentação Escolar da cidade de Araripina (PE), a Secretaria Municipal de 

Educação atende atualmente aproximadamente 14.000 mil alunos distribuídos nas modalidades de 

Ensino: Creches, Pré - Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Programa mais Educação, Quilombolas . A Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 - art. 18 e 

a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 - art.14 preconiza que do total dos recursos financeiros repassados 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 

organizações. Dentre as diretrizes estão: 1) O emprego de uma alimentação saudável e adequada, com o 

uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

locais; 2) O apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar. 

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações visa promover a melhoria da qualidade da alimentação nas 

Instituições Educacionais do Distrito Federal, bem como criar oportunidades de geração de renda que 

poderão beneficiar famílias agricultoras, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a 

produção local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário sustentável. Finalmente, salientamos que 

a aquisição de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação direta de Grupos 

Informais, Cooperativas e/ou Associações está de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, 

Lei nº 11.947, 2009, RDC nº 216, de 2004, dentre outras que tratam das ações relativas à oferta de 

alimentação para coletividade. 



 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT UNITÁRIO 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

01 ABÓBORA - Boa qualidade, tamanho e 

coloração uniformes isenta, materiais 

terrosos e umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Kg  1.500 3,58 5.370,00 

02 ALFACE - Crespa, fresca, de primeira, 

constituída de folhas verdes, sem traços 

de descoloração, turgescentes, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas, ausentes de 

defeitos que alterem a sua conformação e 

aparência bem como de enfermidades e 

isentos, sem defeitos graves de origem 

física ou mecânica, oriundos do manuseio 

e transporte, estar livre de folhas externas 

sujas de terra e de fertilizantes, devendo 

ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

maço 1.000 4,54 4.540,00 

03 BATATA DOCE – batata doce lisa, firme e 

compacta, devendo ser graúda, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Kg 2.000 3,66 37.320,00 

04 BETERRABA - Sem folhas, de primeira, 

bulbos de tamanhos médios, uniformes, 

sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 

superfície, devendo ser prioritariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

kg 3.000 3,76 11.280,00 

05 CARNE CAPRINA - Carne com ossos, 

cortada em pedaços, aspecto: próprio da 

espécie, não amolecida nem pegajosa cor: 

própria da espécie, sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas, odor, 

Kg 15.000 22,44 366.600,00 



 

 

embalada em saco plástico transparente e 

atóxico, isenta de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, 

limpo, não violado, resistente, que 

garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo.  Aspecto próprio, 

não amolecido e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeadas, cheiro 

e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, prazo de 

validade. Embalagem plástica 

transparente com peso do produto 

identificado. Deverá apresentar o laudo 

de inspeção da vigilância sanitária no ato 

da entrega. 

06 CEBOLINHA - Folhas interinas, com talo, 

graúdas, sem manchas, com coloração 

uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 

bem desenvolvidas, separadas em maço, 

devendo ser prioritariamente orgânicos 

e/ou agroecológicos. 

Maço  1.000 4,10 4.100,00 

07 CENOURA - Sem folhas, de primeira, 

tenra (macia) tamanho médio, uniforme, 

sem ferimentos ou defeitos, tenras, livres 

de terra e corpos estranhos aderentes à 

superfície externa, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Kg 4.000 4,83 19.320,00 

08 COENTRO - Com folhas lisas, firmes, 

viçosas, de cor verde brilhante, com 

coloração e tamanho uniformes e típicos 

da variedade, livres de resíduos de 

fertilizantes, de colheita recente, devendo 

ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

maço 2.500 2,37 5.925,00 

09 COUVE FOLHA – Maço com seis folhas. 

Tipo manteiga de tamanho médio, talo 

verde ou roxo, inteiros, coloração 

uniforme e sem manchas bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso e umidade externa 

maço 1000 2,98 2.980,00 



 

 

anormal, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, 

devendo ser prioritariamente orgânicos 

e/ou agroecológicos. 

10 FARINHA DE MANDIOCA – Deverá ser de 

safra corrente, cor branca, cheiro e sabor 

próprios, ausência de sujidades, parasitas 

ou larvas, isento de mofo, odores 

estranhos e substâncias nocivas. 

Embalagem primária de 01 kg em plástico 

atóxico, transparente. Declarar dados da 

identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade de 12 meses. 

Kg 1100 4,25 4.675,00 

11 FEIJÃO VERDE, feijão verde tipo corda, 

inteiro, limpo e de boa qualidade em 

embalagens de 1Kg 

Kg  1.500 6,19 9.285,00 

12 GALINHA CAIPIRA – Aspecto próprio, 

não amolecido e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeadas, cheiro 

e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitos e larvas, prazo de 

validade mínimo 06 meses a contar da 

data de entrega. Embalagem plástica 

transparente com peso do produto. 

Deverá apresentar o laudo de inspeção da 

vigilância sanitária no ato da entrega. 

Kg  8.000 18,01 144.080,00 

13 GOIABA - Primeira, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, com polpas firmes 

e intactas, tamanhas e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas e maduras, isentas de 

enfermidades, material terroso, umidade 

externa anormal, isenta de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos e mecânicos oriundo de manuseio 

e transporte, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Kg  400 3,87 1.548,00 

14 MACAXEIRA - Com casca, tamanho Kg  2.000 3,93 7.860,00 



 

 

grande, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, turgescentes, intactas e bem 

desenvolvidas, livre de terras ou corpos 

estranhos aderentes a superfície externa; 

15 MAMÃO - De primeira, devendo 

apresentar polpas intactas e firmes, livres 

de resíduo de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

Kg  300 3,36 1.008,00 

16 MARACUJÁ IN NATURA - As frutas 

devem ser firmes, devem apresentar-se 

sem deformação e ausentes de danos 

mecânicos e doenças. Deverá apresentar 

grau de maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo mediato e imediato, 

devendo ser prioritariamente orgânicos 

e/ou agroecológicos. 

Kg  200 5,78 1.156,00 

17 PÃO DE LÓ - produzido de acordo com as 

boas práticas de manipulação de 

alimentos. Sem uso de conservantes ou 

outros aditivos de uso industrial. 

Embalados em plástico atóxico 

transparente e incolor, isenta de mofo ou 

bolores, odores estranhos e substâncias 

nocivas. A unidade deverá pesar 

aproximadamente 50g, nome do 

fabricante, endereço e data de fabricação 

e validade, ingredientes e/ou as 

informações nutricionais. 

Kg  8.000 14,70 117.600,00 

18 PIMENTÃO VERDE - De primeira 

qualidade, tamanho médio, no ponto de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Kg  1.500 6,79 10.185,00 

19 TOMATE - Tipo salada, tamanho médio, 

de primeira, com aproximadamente 70% 

de maturação, sem ferimentos ou 

Kg  3.000 4,90 14.700,00 



 

 

defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

TOTAL GERAL  R$ 709.543,00 

 

 

1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

        12 meses 

2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

Serão responsáveis pelo acompanhamento dos contratos oriundos desta chamada pública as pessoas 

responsáveis pelo almoxarifado da Merenda escolar do Município de Araripina. 

3. ESTIMATIVA DO VALOR: 

R$ 709.543,00 (setecentos e nove mil quinhentos e quarenta e três reais), preço este apurado 

através de cotações realizadas entre associações e/ou cooperativas do município, anexas a este termo de 

referencia. 

4. INDICAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA: 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregue no Depósito da Alimentação Escolar e/ou nas Unidades 

Educacionais. 

5. OS DEVERES DOS CONTRATOS: 

1 - O fornecedor deverá apresentar a ficha técnica ou declaração com informações sobre a composição 

nutricional do produto, laudo de inspeção sanitária dos produtos. 

2 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregue PARCELADAMENTE  no Depósito da Alimentação 

Escolar, determinados pelo setor competente, as quais poderão ser efetuadas por conta da proponente 

vencedora. Os hortifrutis serão entregues SEMANALMENTE, pelo menos 1 ou 2 (dois) dias a serem 

definidos pelo Departamento de Alimentação Escolar. 

3 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se ao 

Departamento da Alimentação Escolar o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os 

mesmos em condições satisfatórias. 

4 - Para todos os produtos, considerar que o peso e a unidade são pré-requisitos para o recebimento. 

5 - O proponente contratado deverá entregar os itens e quantidades conforme planilhas repassadas pelo 

Departamento de Alimentação Escolar. É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos 

produtos conforme especificado nas planilhas de entrega feita pela Nutricionista responsável, repassadas 

diretamente aos fornecedores. 

 

Para todos os itens: 

1 - Repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso de qualquer alteração dos 

mesmos; 

2 - Os gêneros de estoque e perecíveis deverão ser entregue no depósito da Alimentação Escolar, devendo 

obedecer ao horário das entregas nas escolas das 8:00 às 11:00h de segunda-feira a quarta - feira. Sendo a 



 

 

solicitação de entrega do produto (parcelada) efetuada pelo Setor via e-mail/ pessoalmente. 

 

 

 

Araripina, 05 de abril de 2018 

Possídia Maria Carvalho de Alencar 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO II 

MUNICÍPIO DE ARARIPINA (PE) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

Modelo de Projeto para Agricultores Individuais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Identificação da Proposta de Atendimento ao Edital/Chamada Pública nº ______/_________ 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

FORNECEDOR(A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8. E-mail (quando houver) 

9. Banco 10. Agência 11. Nº Conta Corrente 

III - RELAÇÃO DE F PRODUTOS 

1. Produto 2. Unid. 3. Quant. 
4. Preço de Aquisição 5. Cronograma de 

entrega dos produtos 4.1 Unitário 4.2 Total 

      

      

OBS: * Preço publicado no Edital nº ___/_____ (o mesmo que consta na 
chamada pública).          Total do Projeto 

 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade:  2. CNPJ: 3. Município: 

4. Endereço:  5. DDD/Fone:  

6. Nome do Representante:  7. 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 

 

 CPF: 

Assinatura do Representante Legal 



 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

___/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

MUNICÍPIO DE ARARIPINA (PE) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

 

Modelo de Projeto para Grupo Informal 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Grupo Informal 

1. Nome do Proponente: 2. CPF: 
3. Endereço: 4. Nome do Município: 5. CEP: 

6. E-mail (se houver): 7. Fone: 

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

9. Nome da Entidade Articuladora 
(se houver) 

10. E-mail / Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1 - Nome 2. CPF 3. DAP 4. 
Banco 

Nº Agência 5. Nº 
Conta 

Corrente 

      

 

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade:  2. CNPJ:  3. Município: 

4. Endereço:  5. DDD/Fone:  
6. Nome do Representante e e-mail:  7. CPF:  
 

IV- RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto 3. Unid. 4. Qtde. 5. Preço Aq. 
/Unid. 

6. Valor 
Total        

Total do Agricultor  
     

     

Total do Agricultor  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
MUNICÍPIO DE ARARIPINA (PE) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

Modelo de Projeto para Grupos Formais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Identificação da Proposta de Atendimento ao Edital/Chamada Pública nº ______/_________ 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

Total do Projeto  



 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11. Nº Conta 
Corrente 

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

14. Nº de Associados 
com DAP Física 

15. Nome do Representante Legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade:  2. CNPJ:  3. Município:  

4. Endereço:  5. DDD/Fone:  

6. Nome do Representante e e-mail:  7. CPF:  

 

III - RELAÇÃO DE F PRODUTOS 

1. Produto 2. Unid. 3. Quant. 
4. Preço de Aquisição 5. Cronograma de 

entrega dos produtos 
4.1 Unitário 4.2 Total 

      

      

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 

 

 

___/__/___ 

  Fone/e-mail: 

CPF: 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

MUNICÍPIO DE ARARIPINA (PE) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

 

Minuta de Contrato 

 

Contrato nº ___/2018 

 

 Contrato de aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar, mediante 

dispensa de licitação, para a alimentação escolar, que, 

entre si, fazem, de um lado, o Município de Araripina 

(PE), e, do outro, _______________________, na forma 

abaixo.  

O MUNICÍPIO DE ARARIPINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Coelho 

Rodrigues, nº 174 , Centro, Araripina (PE), por meio da sua Secretaria Municipal de Educação, 

inscrito no CNPJ sob no , representado neste ato por seu Prefeito, o Sr. José Raimundo Pimentel 

do Espírito Santo, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado neste Município, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, __________(nome do grupo formal ou informal – no 

caso de grupo informal, informar também o nome de cada agricultor fornecedor e respectiva 

qualificação), com sede na Rua/Avenida/Travessa _____________, no____, bairro _______, no Município 

de _________ (__), inscrito(a) no CNPJ sob no __________________ (para grupo formal), doravante 

denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem, fundamentados nas disposições da Lei n° 

11.947/2009, das Resoluções FNDE nº 26/2013 e 04/2015,e na Chamada Pública nº 01/2018, 

celebrar o presente contrato mediante as cláusulas a seguir dispostas.  

 

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, durante o restante do exercício de 2018, descritos no quadro 

previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 01/2018, 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$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 

conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

CLÁUSULA QUARTA - 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.  

CLÁUSULA QUARTA: - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos 

a seguir, 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 estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os 

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

Produto  Unidade  Quantidade  
Periodicidade de 

Entrega  
Preço de Aquisição 

        Preço Unitário  Preço Total  

            

            

Valor Total do Contrato    

 



 

 

CLÁUSULA QUINTA – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato serão provenientes do FNDE e próprios do município, conforme a seguinte 

dotação orçamentária: 

CÓDIGO ATIVIDADES 

15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 

 

CLÁUSULA SEXTA - Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e 

devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação deverão ser efetuados até o 

10º(décimo) dia após a liberação do recurso pelo FNDE. 

§ 1º Não será concedido reajuste ou correção monetária.  

§ 2º Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução 

do contrato.  

§ 3º Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 

pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.  

CLÁUSULA SÉTIMA - O(A) CONTRATADO(A) deverá guardar pelo prazo de, no mínimo, 05 

(cinco) anos, cópias das notas fiscais de venda ou congênere dos produtos participantes do 

projeto de venda de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para a 

alimentação escolar, estando à disposição para comprovação.  

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo de, no mínimo, 05 

(cinco) anos, as notas fiscais de compra, os recibos apresentados nas prestações de contas, bem 

como o projeto de venda de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para a 

alimentação escolar e seus documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  

CLÁUSULA NONA - É de exclusiva responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) o ressarcimento de 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a competente 

fiscalização.  

CLÁUSULA DÉCIMA - O CONTRATANTE, em razão da supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular, poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades do interesse 



 

 

público, respeitados os direitos do(a) CONTRATADO(A);  

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do(a) 

CONTRATADO(A); 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela inexecução total ou parcial ou por atraso injustificado do 

objeto deste contrato, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério 

da Administração, e, ainda, garantida a prévia e ampla defesa, poderão ser aplicadas às seguintes 

cominações, cumulativamente ou não:  

I - advertência;  

II - multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor da 

pretensa aquisição, por dia decorrido de atraso;  

b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor da pretensa aquisição.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este contrato 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 TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir 

da data de sua assinatura, com término marcado para o dia 31 de dezembro de 2018, podendo 

ser adiado para complemento de 12 (doze) meses se for o caso.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É competente o Foro da Comarca de Araripina (PE) para dirimir 

qualquer controvérsia que se originar deste contrato.  

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo.  

 

Araripina (PE), _____ de ______________ de 2018. 

 



 

 

Contratados (individual ou informal) Contratada (quando grupo formal) 

 

Prefeito Municipal 

Testemunhas            Testemunhas 

_______________________________             ___________________________       

CPF:                                                                          CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
3. FONTE DE RECURSO 
Recurso proveniente do FNDE 
12.306.0005.2023 – PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
 
4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS 
 
4.1. Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante 
legal do GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL, no dia e local mencionados no Item 2, envelope  distinto, lacrado, não transparente, 
assim identificado. 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL 
PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 
Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 
Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 
 
4.1..1 No ENVELOPE Nº 1 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente acompanhada do original 
para conferência, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL a seguir 
descriminados, sob pena de inabilitação: 
I – cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
II – cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;  

 

III – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
4.2 Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante 
legal do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL constituídos em Cooperativas e Associações deverão, no dia e local mencionados no 
Item 2, envelope  distinto, lacrado, não transparente, assim identificado. 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL 
PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 
Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 
Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 
 
4.2.1. No ENVELOPE Nº 1 deverá conter 01 (uma) cópia devidamente acompanhada do original 
para conferência, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL a seguir 
descriminados, sob pena de inabilitação: 
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



 

 

II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas; 
III – cópias das Certidões Negativas junto ao FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União; 
IV - Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso 
de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No 
caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 
V – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
VI – Carta de Adimplência fornecida pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DO PROJETO DE VENDA 
Deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA, por um representante legal 
do GRUPO INFORMAL/FORMAL, no dia, hora e local mencionado no item 2, envelope  distinto, 
lacrado, não transparente, assim identificado:  
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 
ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DO GRUPO INFORMAL OU FORMAL 
 
PREPONENTE -  ______(RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO)_____________ 
Nº DO CNPJ - __________________________________________________ 
Nº DA DAP JURÍDICA - ___________________________________________ 
 
5.1  -  No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II, elaborado de acordo com 
as seguintes condições: 
I) ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo 
representante legal da organização; 
II) haver discriminação completa do(s) gênero(s) cotado(s) e especificado(s) no Anexo I por 
AGRICULTOR E EMPREEENDORES DE BASE FAMILIAR RURAL; 
III) conter, o preço unitário e total por item, em moeda nacional do Brasil com até duas casas 
decimais após vírgulas (R$ 0,00); 
IV) conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou procedência (endereço do local de 
produção para vistoria ou fiscalização, caso necessário); 
v) estar incluídas as despesas com frete, logística de distribuição, recursos humano e materiais, 
assim como os encargos fiscais, tributários, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, 
quando for o caso; custo de embalagem, rotulagem, seguro e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2015; 
VI) informar o prazo de validade do PROJETO DE VENDA não inferior à 60 (sessenta dias, 
contados a partir da sua entrega. 
6. DO VALOR ESTIMADO 

 

O valor estimado para a presente contratação é R$ 1.304.020,00 (Um milhão trezentos e 

quatro  mil e vinte Reais), conforme planilha (TR) anexa. 

 



 

 

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS  

As amostras dos produtos referente aos Itens 2, 3, 4, 5, e 6,  deverão ser entregues na Secretaria 
Municipal de Educação, com endereço à Rua Francisco Pedro da Rocha, nº 184, Centro, neste 
Município, no dia e hora da abertura da sessão, para avaliação e seleção do produto a ser 
adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a  fase de 
habilitação. 
 
8. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
 

8.1.1 BISCOITO DE GOMA SABOR CHOCOLATE, PÃO DE CENOURA e SEQUILHO - produtos 

obtidos da mistura de farináceos (farinha de trigo, fubá, polvilho, araruta) com ovos, óleo 

vegetal, açúcar, leite pasteurizado ou suco de frutas, cenoura, adicionado de fermento químico/ 

biológico, SEM CONSERVANTES QUÍMICOS - como PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, 

BICARBONATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO. 

 

8.1.2 Os produtos dos itens 4, 5 e 6 deverão ser fabricados com matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa, mofos, parasitas e em perfeito estado de conservação. 

 

8.1.3 O produto do Item 2 – CARNE GALINHA CAIPIRA - Trata-se de um produto fresco, carne 
com ossos, cortada em pedaços, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: 
sem manchas esverdeada ou pardacentas. 
 

8.1.4 O produto do Item 3 – CARNE CAPRINA - Trata-se de um produto fresco, carne com ossos, 
cortada em pedaços, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: sem manchas 
esverdeada ou pardacentas. O produto deverá ser utilizada para a montagem de um mix para 
guisado, com o percentil de no máximo 10% de sebo e gordura dura. Não deve apresentar odor 
de ranço ou estranhos, e deve estar em perfeito estado de conservação/limpo, obedecendo a 
legislação vigente, RIISPOA (Regulamento para Inspeção Industrial e Sanitária para Alimentos de 
Origem Animal, Decreto nº 30.691, de 29 de Março de 1952) e alterações posteriores. 
 

 

8.2. Controle De Qualidade 

 

8.2.1 Deve obedecer à legislação vigente. 

8.3.  Embalagem  



 

 

8.3.1 Embalagem Primária 
8.3.1.1  Para os Itens 4, 5 e 6– BISCOITO DE GOMA SABOR CHOCOLATE, SEQUILHO E PÃO DE 

CENOURA – deverão ser apresentados em embalagem primária – embalados em saco plástico de 

polietileno transparente e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso de 01 (um) 

quilograma.  

8.3.1.2  O Item 3 – CARNE CAPRINA – deverá ser apresentado em embalagem plástica, 

transparente e resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso de 1 Kg do produto. 

8.3.1.3 O item 2 – GALINHA CAIPIRA - deverá ser apresentado em embalagem plástica, 

transparente e resistente com 01 (uma) galinha inteira. 

8.3.2 Embalagem Secundária 

A embalagem secundária deverá ser em saco plástico transparente e resistente, reforçada, 

adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da empresa, 

resistente a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto 

durante todo o seu período de validade contendo o peso em Kg.  Será considerada imprópria e 

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e 

/ ou deterioração. 

 

8.4 Período de Fornecimento 
 

12 (onze) meses, contados da emissão da primeira Ordem de Fornecimento. 
 

8.5 Preço 
 

8.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos 

proponentes.  

 

8.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referencia: 

 

- os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 

- média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados varejistas, 

priorizando a feira do produtor da agricultura familiar. 

 



 

 

9. DO LOCAL DA ENTREGA 

 

9.1 Os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS deverão ser entregues no Depósito da Alimentação Escolar 

do Município de Araripina, Localizado à Rua Coronel Pedro Cícero, nº 369, Centro 

Araripina/PE, CEP 56.280-000, Fone: (87) 3873.3746 e/ou nas Unidades Educacionais quando 

solicitados. 

 

9.1.1 O objeto da presente licitação, referente aos itens 4, 5 e 6 (BISCOITO DE GOMA SABOR 

CHOCOLATE, SEQUILHO E PÃO DE CENOURA), deverão ser entregues, semanalmente, 

preferencialmente às quartas feiras de 08:00h às 12:00h, conforme ordem de fornecimento 

emitida pela Secretaria Municipal de Educação;  

 

9.1.2 O objeto da presente licitação, referente ao Item 1, 2 e 3 – OVOS, CARNE CAPRINA e 

GALINHA CAIPIRA, deverão ser entregues, semanalmente, todas as 3ªfeiras às 08:00h (oito) 

horas às 12:00h (doze) horas, conforme ordem de fornecimento Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

9.2 O Cronograma de Entrega poderá sofrer ajuste e modificações ao longo do ano, o que será 

devidamente informado ao Grupo formal/informal com a devida antecedência. 

 

10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública. 

10.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 

quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada 

Pública. 

10.3 A Câmara de Negócios classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos 

valores.  

10.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Câmara de Negócios.  

11. RESULTADO 



 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMDA PÚBLICA divulgará o resultado do processo em até 48 

horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública. 

12.  DO CONTRATO 
Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, o Grupo 
Formal/informal será convocado Pela COMISSÃO ESPECIAL de CHAMADA PÚBLICA para 
assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
12.1 - Do Prazo Contratual 

 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura. 

13. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. A fiscalização do fornecimento do gênero alimentício, de modo a assegurar o efetivo 

cumprimento da execução do escopo contratado, será feita pelo Departamento de Alimentação 

Escolar de Araripina – Setor de Merenda Escolar. 

13.2. A gestão do contrato ficará a cargo do gestor da unidade na qual o serviço será prestado, a 

ser designado, formalmente, quando da formalização contratual, de acordo com o art. 67 §§ 1º e 

2º da lei 8.666/93; 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Acompanhar e Fiscalizar toda a execução do contrato.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.2 Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente 
Contrato, nem sub-contratar qualquer das prestações que está obrigada sem prévio 
consentimento por escrito da contratante. 
16.3 Arcar com todos os custos e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas à mão-de-
obra empregada na execução dos serviços, sem que isto venha a incorrer em qualquer espécie de 
ônus para a contratante; 
16.4 Arcar, também, com os impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram 
direta ou indiretamente do serviço a ser contratado; 
16.5 Responder por danos causados à contratante ou a terceiros, decorrente de falhas ou 
irregularidades na execução dos serviços; 
16.6 Manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigida para a chamada pública.   
16.7 A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos 
nesta chamada pública por um período de nove meses;  
15.7  A Contratada compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme 
cronograma de entrega definido pelo Setor/Departamento de Alimentação Escolar do Município 
de Araripina. 
 



 

 

16. DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do 

objeto e mediante a apresentação pela contratada da respectiva nota fiscal – fatura devidamente 

certificada pela Secretaria de Educação. 

17. FATOS SUPERVENIENTES 

17.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e 

ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à 

sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, 

ou ainda por decisão da Comissão Especial de Chamada Pública, poderá haver: 

17.1.1 Adiamento do processo; 
17.1.2 revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

19.1 A presente CHAMADA PÚBLICA poderá ser obtida na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (endereço no preâmbulo) no horário de 08:30 às 13h, de Segunda a Sexta-feira (exceto 
feriados), e/ou através do e-mail: cpl@araripina.pe.gov.br – informações através do fone (87) 
3873.3746. 
19.2 A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos 

seus anexos. 

20. FORO 
 

20.1 A presente Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do município de Araripina, estado de Pernambuco, para conhecer e julgar 
quaisquer questões dele decorrentes. 
 

 
 


