
Estado do Ceará 
Governo Municipal de Mucambo 

Comissão Permanente de Licitaçiio 

CHAMADA PÚBUCA PARA AQU1SIÇÃ0 DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 
FAMll,IAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2014120901FME 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

d. PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
W:DUCAÇÃO, atendendo a Lei nº. ll.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, Resolu,;ão/FNDE/CD nº. 

025/2012 e Resolução/FNDE/CD nº. 026/20 l 3, realiu chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiiu: rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAli 

Os Grupos Formais/Informais deverao apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dín 05 de 
JaJ1eiro de 20 IS às 13!00 horas, oa sala da Comissão de Licitação, com sede à Av. Construtor Gonçalo Vida!, SN, 
Centro, Mucambo. 

1. DO OBJETIVO 
A presente Chamada. Pública vem fomentar o desenvolvimento do Programa Nacional de Agricultura. Familiar
PRONAF, por meio de aquisição de alimentos. produzidos por agricultores familiares no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Nos termos da Resolução Nº .38, de 16 de julho de 2009 CD/FNDE, a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO se qualifica como Entidade Executora para execução dessa Chamada 

Pública, sendo que os recursos financeiros a ela inerentes serão repassados pelo FNDE/ PNAE. 

~este cenário, o presente processo administratívo objetiva Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para a merenda dos Programas de Alimentação Escolar. 

2. DA HABU.ITAÇÃO 
Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar às Entidades Execuloras os 
documentos prescritos nos § 2• e§ 39 do art. 22 da Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, de 16 de julho de 2009. 

2.1. Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais deverão apresentar: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Jl - cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
DAP principal, ou extrato daDAP, de cada Agricultor Fmníliarparticipante; 
III - Projeto de Venda de Gêneros. Alimentícios da Agricultura Fmnílinr para Alimentação Escolar. (anexo I) 
elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e 11Ssinado por todos os Agricultores 
Familiares participantes; 
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IV - Para produtos de origem animal apresentar docwnenta,;,ão comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser 
municipal, estadual ou federal; 
V - prova de atendimento de requisitos previstos em lei es~cial, quando for o caso. 

2..2. Os Grupos Formais da Agrícultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em 
Cooperativas e Associações deverão apresentar: 

I- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II- cópia da Declaraçi!o de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas; 
III - cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dividi! Ativa d!l União; 
IV - cópias do 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 furídicas, no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro 
Civil de Pessoa Jurldica; 

,-..v -Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo I); 
v\lI - Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de fnspeção, podendo ser 

municipal, estadual c;m federal; 
VII - prova de-atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
De acordo com o Art. 23 § 4° da Resolução uº 38 de 16/07/09, pode~o participar da presente Chmnada Pública, os 
Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e 
Associações, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da.Agricultura Familiar -
DAP Física e/ou Jurídica, confu.lmc a Lei da Agricultura Familiar nº. 1 L326 de 24 de julho de 2006; e enquadrados 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, organizados em grupos formais. 

Para emissão do DAP, a Entidade Articuladora deverá. estar cadastrada no Sistema Brasileiro de Assistência e 
Extensão Rut'SI - SIBRATER ou ser filiado a Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da 
.Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministédo do Desenvolvimento Agrário - MOA, e que atendam 
ao especificado no item anterior- DA HAIDLlTAÇÂO. 

4.DOLIMITE 
,d> limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentaçiío escolar 
C...1leverá respeitar o valor máximo deR$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano. (Conforme Resolução/CD/FNDE nº 

25, de 4 de julho de 2012). 

S. DOS ALIMENTOS A SEREM ADQum.IDOS 
Os produtos de origem vegetal (frutas, legumes e verduras) são definidos como alimeutos perecíveis, pois não se 
conservam por longo período de tempo. Desta forma, as características desses produtos devem ser consideradas tais 
como: de I ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçiío Uniforme, polpa filme, livres de sujidades, parasitas, larvos, 
·resíduo de fertilizante, acondicionadas cm sacos de polietileno, transparentes, atóxico e intacto. A quantidade de 
gêneros alimentícios a serem ad<1uiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por nutricionista da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e executados pelos escolas. 

Variedades e outras característícas estão descritas abaixo: 
SEQ, QUANT. UNIDADE CESCRIÇÃO 

00001 
00002 

5.180,00 QUILO 
9.000,00 UNIDADE 

CEBOLA. 
CHEIRO VERDE •• 
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00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 

S.500,00 QUILO 
5.180,00 QOILO 
3.680,00 QUILO 
3.680, 00 QUILO 
5.180,00 QUILO 
8. 000, 00 QUILO 
1. 7 00, 00 QUILO 

800,00 QUILO 
5.700,00 QUILO 
l.. 000, 00 QUILO 

10 .. 000, 00 QUILO 
1. "J 00, 00 QUILO 

6. DAS AMOSTRAS 
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CENOURA. 
CHOCHO. 
MANDIOCA, 
PIMENTÃO VERDE 
TOl1ATE. 
BANANA PRATA 
MAMÃO 
COLORI FICO 
FEIJÃO CARIOQOINHA, TIPO 1 
MEL DE ABELHA 
POLPA DE FRUTA NATURAL .SABORE.S VARIADOS· 
Ml'.lilG1'- IN NATURA 

d,s amostras dos produtos deverão ser entregues até o dia 02 de janeil'O de 20 IS, até as 14:00 horas, oa sede da 
Untidade Exccutora •. 

7. DA ENTREGA 
O gêneros alimentícios deverão ser entregues ua sede da UNIDADE GESTORA, confonne ordem de compra·emitida, 
de acordo com o cordápío escolar elaborado por nutricionista. 

8. DO CONTRATO 
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito confotme modelo 
constante no Anexo. 

9.DOPREÇO 
SerJo utilizados. para composição do pre90 de referencfo: 

9.1. os Preços de Referência praticados no âmhito do Programa de Aquisição de Alimentos - P AA. 
9.2. média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados varejistas, priorizando a feim do 
produtor da agricultura familiar (feira local). 

Qo. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 Serão consíderadas as propostas classificadas, quepreenchmn as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
10.2 Cada grupo de fornecedores (fonnal e/ou infonnal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 
alimentos, com preço unitário, observ!IJldo as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
10.3 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO classificará as propostas, considerando-se a ordenação 
crescente dos valores. 

11.RESPONSABil,IDADE DOS FORNECEDORES 

11.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias 
para tanto e que possuem autori:znção legal para fazer a proposta, sujeitando-se; em caso de declaração falsa, às 
penalidades da legisiação civil e penal aplicáveis. 
11.l O fornecedor conipromete a fornecer os gêneros alimentícios confonne o disposto no· padrão de identidade e 
qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela SECRETARIA 
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11.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública 
:pelo período estipulado 110 contrato. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação de qualquer proponeote Vendedor no processo implica a aceitação tácita, incondicionol, irrevogável e 
irretratável dos seus tennos, ~gras e condições, assim como dos seus anexos. 

12.FORO 

A presente Chamada Pública é .regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro do município 
de MUCAMBO-CE ·para conhecer e julgar quaisquer questões dele deconentes. 

o 
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ESPECIFICALAO UNID PNAEF PNAEC PNAEP 

CEBOLA _ Não brotada, sem danos fisiol6gicos ou . 
mecantcos, tamanho médio, uniforme, sem KG 1.750 770 660 
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, 
turgescentes, lntactas,firmes e bem desenvolvidos 
de acordo com a reso!ução 12/7B da cnnpa • 

CHEIRO VERDE _ foltias interinas, com talo, 
raúdas, sem manchas, com coloração uniforme, MAÇO 2.500 2.000 1.500 
turgescentes, Intactas~ firmes e bem desenvolvidas, 
maço aproximadamente 300g (sem ralzes) de 
acordo com a resolução 12178 da cnnpa. 

CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 
corpos estranhos ou tenros aderida à superflcle 
externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

KG 1.750 770 560 

CHUCHU _ De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos KG 1.750 770 560 
físicos e macênlcos oriundos do manuseio e 
transporte de acordo com a resolução 12178 da 
cnnpa. 

MANDIOCA_ Tipo branca/amarela, primeira, ralzes 
grandes. no grau normal de evolução no tamanho, 

PNAEJA MAIS EDUCAcAO 
• 

• 
350 1.750 

500 2.500 

350 1.750 

350 1.750 

~-

TOTAL 

5.180 / 

9.000 _..,, 

5.180 / 

5,180 --· 
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saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, 
com casca, Inteiras, sem ferimentos ou defeitos, 
não fibrosa, livres da maior parte posslvel de terra e 
corpos estranhos aqerente à superflcie externa e 
Isentas de umidade de acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. 

PIMENTÃO VERDE_ de primeira, tamanho e 
coloração unirom1e, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. De acordo com a 
resolução 12178 da cnnpa. 

TOMATE_ Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, 
com aproximadamente 80% de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho de acordo com a 
resolução 12178 da cnnpa. 

BANANA PRATA - Em pencas, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, acondicionada 
em pencas integra de acordo com a resolução 
12178 da cnnpa. 

POLPA DE FRUTA DE SABORES VARIADOS 
Selecionada isenta de contaminação. 
A embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no 
mfnimo 06, com os registros obrigatórios do 
ministério competente. Devera ser transportado em 
carro refrigerado ou caixas de lsopor conforme 

KG 1..250 

KG 1,250 

KG 1.750 

KG 2.5DO 

KG 2.800 

550 390 

550 390 

770 560 

1,700 1.300 

2.40D 2.000 
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2•0 1.250 3.680 
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240 1.250 3.680 / 

350 1.750 5,180 /I 

2.SOO 8.000 

2800 10.000 
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legislação vigente da Secretaria da Saúde, De 
acordo com a resoluçao 12/78 da cnnpa. 

COLORÍFICO _ Condimento preparado 
príncípalmente à base de sementes de urucum. A 
embalagem de 1 Kg deve conter a validade de no 
m[nlmo 06, com os regístros obrigatórios do 
ministério compelente. 

FEIJÃO _ Feijão carioca tipo 1, de 1 ª qualidade 
constituído de no mír,lmo de 90% a 98% de 
grãos inteiros e íntegros, na cor caracterlstica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais maduros, limpos e secos, na composição 
centesimal de 22g de protelna, 1,6g de lípldios e 
60,8g decarboidratos-emb.10 kg. 

MAMÃO _ Fruto com 80 a 90"/a de maturação, 
frutos de tamanho médio, com Aproximadamente 
400g, no grau máximo de evoluçao no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12178 
da cnnpa. 

MAÇÃ_ Frutos de tamanho médío, no grau máximo 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com 
brilho. De acordo com a resolução 12178 da cnnpa. 

MEL ABELHA EM SACHÊ Sachês de Mel 

KG 250 

KG 2.000 

KG 

KG 

150 100 

800 600 

1.000 700 

1.000 700 

50 250 

300 2.000 
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Silvestre - Pacote 1 
Sachês, 

• LA-. 4 ' cl P .-a·Fa'i.-ru.-.a 1;v"1i.., . .-.1
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Kg - Aproximadamente 230 

KG 500 

Sachês com 4 g de mel cada de florada Silvestre. O 
pacote com 1 kg é composto de aproximadamente 
230 Sachês. 

~ 

ICII 

500 1.000 
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