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EDITAL 

CHAMADA PÚBLICA 02/2022 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.0831.013). 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, VISANDO A 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA À 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE 

LICITAÇÃO AMPARADA NA LEI Nº 11.947, DE 16 DE 

JUNHO DE 2009, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 06, DE 08 DE 

MAIO DE 2020 DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E SUAS 

ALTERAÇÕES DADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 21, DE 16 

DE NOVEMBRO DE 2021, DO FNDE. 

 

 

 

O Município de Feira Grande/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.207.528/0001-15, com 

sede na Rua 7 de Setembro, nº 15 - Centro, cidade de Feira Grande/AL com interveniência da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 

11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE nº 06 de 08/05/2020, vem realizar a 2ª (segunda) 

Chamada Pública de 2022, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, com 

fornecimento por 12 (doze) meses. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda, no período de 08 de novembro de 2022, ao 

dia 29 de novembro de 2022, no horário de 08:00h às 12:00h na Sede Administrativa do 

Município de Feira Grande situada no referido endereço, onde os projetos deverão vir 

devidamente em envelopes fechados. 

 

1. DO OBJETO:  
 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública consiste na aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações para o atendimento 

ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme as necessidades dos gêneros 

alimentícios da referida tabela constante no ANEXO I – Quantidades, Especificações e Valores 

dos Produtos solicitados. 
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2. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
 

2.1. Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, OS GRUPOS FORMAIS, 

INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS, deverão apresentar os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA no período compreendido entre os dias 08 DE 

NOVEMBRO DE 2022 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022, das 08h00min às 12h00min, nas 

dependências da Comissão Permanente de Licitações. 

 

2.2.  A Sessão de abertura dos envelopes de habilitação dos proponentes dar-se-á em 

Sessão Pública a ser realizada no dia 29 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09H00MIN na sede 

da Comissão Permanente de Licitações. 

 

3.0. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA CHAMADA PÚBLICA:  
 

3.1  Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, conforme 

art. 40 da Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e alterações posteriores. Devendo 

também respeitar as Especificações Técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação, 

conforme ANEXO I, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou 

agroecológicos. Sendo proibida a aquisição de gêneros alimentícios que não estejam descritos 

neste edital. 

 

 

4.0. DO PRAZO:  
 

4.1  O prazo de fornecimento dos gêneros alimentícios, objeto desta Chamada Pública, 

vigorará até o término da quantidade adquirida ou até o fim da vigência deste instrumento 

contratual. 

 

5.0 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  
 

5.1. Os gêneros alimentícios serão solicitados em parte, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação, e deverão ser entregues pelos fornecedores diretamente nas Escolas ou 

em outro local previamente determinado pela referida Secretaria Municipal de Educação;  

5.2. Visando a manutenção da qualidade, da regularidade e da segurança alimentar dos produtos, 

a quantidade e a data de cada entrega, cuja periodicidade poderá ser diária, semanal, quinzenal ou 
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mensal, serão determinadas mediante cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal 

de Educação;  

5.3. No momento da entrega das mercadorias, os produtos deverão estar em conformidade com as 

Especificações Técnicas dos Alimentos, conforme ANEXO I, desta Chamada Pública;  

5.4. Os produtos deverão ser entregues pelo(s) fornecedor(es) somente após solicitação expedida 

pela Secretaria Municipal de Educação, obedecendo às prescrições contidas na mesma;  

5.5. Deverão ser observadas as exigências solicitadas com relação à composição, registros, 

validade, embalagem e acondicionamento para todos os produtos solicitados;  

5.6. O(s) fornecedor(es) deverá(ão) entregar os produtos com no mínimo 60% (sessenta por 

cento) de sua vida útil (prazo de validade) contada a partir da entrega e em embalagem oficial do 

produtor, contendo marca, validade e especificações conforme definido no ANEXO I;  

5.7. Na impossibilidade da oferta, por motivo de força maior, de algum gênero alimentício que 

faça parte do Contrato, o(s) fornecedor(es) deverá(ão) se comprometer a fazer a substituição do 

mesmo por um similar, preservando o valor acordado no Contrato;  

5.8. O responsável pelo recebimento das mercadorias terá o direito de não receber as mesmas se 

não estiverem de acordo com o solicitado, devendo o(s) fornecedor(es) substituí-las sem 

prejuízos para a Secretaria Municipal de Educação;  

5.9. Caberá ao(s) fornecedor(es) o descarregamento das mercadorias quando da entrega, devendo, 

este(s) possuir pessoal disponível para tal serviço;  

5.10. As mercadorias deverão ser entregues nos horários a serem combinados com a Secretaria 

Municipal de Educação e, mediante dois recibos assinados e carimbados pelo servidor 

responsável pelo recebimento, sendo que uma via do recibo ficará no local e a outra será anexada 

à Nota Fiscal, que deverá assumir a forma eletrônica nos casos exigidos em lei;  

5.11. As Notas Fiscais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Finanças juntamente 

com os recibos para posterior prestação de contas;  

5.12. Em todos os alimentos perecíveis entregues deverão constar a pesagem, fixada no produto, 

para posterior conferência da mesma;  

5.13. A Secretaria Municipal de Educação se reserva ao direito de pesar os alimentos na presença 

do representante do(s) fornecedor(es) para conferência dos mesmos.  

 

 

6.0 DA HABILITAÇÃO 

 

6.1.  ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, 

DETENTORES DE DAP FÍSICA, NÃO ORGANIZADOS EM GRUPO: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
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c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda; 

e) Comprovante de endereço do local de produção. 

 

6.2.  ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO DOS GRUPOS INFORMAIS DE 

AGRICULTORES FAMILIARES, DETENTORES DE DAP FÍSICA, ORGANIZADOS 

EM GRUPO: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

b) Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias; 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores 

participantes; 

d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda; 

e) Comprovante de endereço do local de produção. 

 

6.3.1. ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO DOS GRUPOS FORMAIS, DETENTORES 

DE DAP JURÍDICA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

d) Declaração de que não emprega menores; 

e) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

f) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar; 

g) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

h) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

i) Comprovante de endereço do local de produção. 
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6.4. As cópias da documentação deverão estar legíveis, e quando não autenticadas em cartório, 

acompanhadas do seu original. Os referidos documentos poderão ser autenticados pela 

Comissão Julgadora, até dois dias anteriores a data designada para recebimento dos projetos 

de venda, no Setor de Licitações, localizado na Rua 7 de setembro, nº 15, Centro, cidade de 

Feira Grande/AL. 

 

6.5. Os documentos que forem emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos 

respectivos sites, no momento da abertura do respectivo envelope. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo alcançados os documentos pela verificação, a Comissão 

Julgadora reterá os documentos de habilitação para análise, devolverá aos participantes o 

envelope com o Projeto de venda e marcará nova data para outra seção. 

 

6.6. Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de 

inabilitação do participante. As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão 

consideradas válidas por 60 (sessenta) dias da data de emissão, salvo disposição contrária em 

lei ou em regulamento a respeito. No que se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a 

sua atualização compreenderá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de 

emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito. 

 

6.7. Para os itens (ARROZ BRANCO, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA 

CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E POLPA DE FRUTAS) deverá ser 

apresentado alvará Sanitário em vigor, ou cadastramento definitivo da empresa proponente, 

emitidos por órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal competente; 

  

7. ENVELOPE nº. 02 – PROJETO DE VENDA (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

7.1. No Envelope nº. 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA conforme modelo constante 

no ANEXO II deste edital de Chamada Pública. 

 

7.2. Os agricultores deverão apresentar-se no local, data e hora, indicados no preâmbulo desta 

Chamada Pública, devendo entregar à Comissão Julgadora, por meio de um representante 

legal da agricultura familiar e/ou do empreendedor familiar rural, dois envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, contendo externamente os seguintes dados: 

 

I- ENVELOPE “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO INTERESSADO 
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II- ENVELOPE “02” – PROJETO DE VENDA  

MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

 

 

8.0  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1.       Serão classificadas as propostas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada 

Pública. 

 

8.2.  Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios 

estabelecidos na Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020. 

 

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

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

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

quando se tratar de Grupo Formal. 

 

8.4.  Após a fase de análise das propostas, a Secretaria Municipal de Educação, poderá 

solicitar aos fornecedores classificados provisoriamente em primeiro lugar, a apresentação 

de amostras para avaliação das Nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar. 

 

9.0 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

9.1 Para seleção, os projetos de venda habilitadas devem ser divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das 

Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado e grupo de projetos do país. Art. 

35 da Resolução FNDE n.º 06/2020. 

 

I. Entende-se por local, no caso de DAP física, o município indicado na DAP; 

II. Entende-se por local, no caso de DAP jurídica, o município onde houver a maior 

quantidade em número absolutos, de DAPs físicas registradas no extrato da DAP 

jurídica. 

 

9.2 Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
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I.  O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos; 

II. O grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre 

o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;  

III. O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade 

sobre odo estado e do país; 

IV.  O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. 

 

9.3. Em cada grupo de projetos, deve-se observar 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; 

 

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos 

Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas 

aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (ciquenta por cento mais um) 

dos cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme 

identificação na(s) DAP(s). 

b) No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, 

comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste 

artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da 

reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para 

empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de 

fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme 

identificação na(s) DAP(s). 

 

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

segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

 

III. os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e 

estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA 

que regulamentam a DAP); 

 

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III 

deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de 

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de 

associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica; 
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b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo 

consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a 

serem adquiridos entre as organizações finalistas. 

 

9.4. Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais 

grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 9.1 e 9.2. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

10.1.1 A despesa com aquisição dos produtos de que trata o objeto deste edital correrá à conta do 

crédito orçamentário, constante do Programa de Trabalho:  

 

15.00 – Fundo Municipal de Educação; 

       0.100 – Fundo Municipal de Educação; 

       5.005- PNAEP – Alimentação Escolar – Pré-Escolar; 

       3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo; 

 

       15.00 – Fundo Municipal de Educação; 

       0.100 – Fundo Municipal de Educação; 

       5.006 – PNAEF – Alimentação Escolar – Fundamental; 

3.3.9.0.30.0 – Material de Consumo 

 

11. DO PAGAMENTO E DO PREÇO: 

 

11.1.  O pagamento será efetuado em moeda corrente mediante a apresentação de fatura 

discriminativa, ao produtor de acordo com os itens, quantidades e preços previstos no projeto de 

venda (proposta de preços) vencedora, devidamente certificada e atestada. 

 

11.2.  O pagamento será efetuado em até 30 dias, ou prazo menor a critério da Secretaria 

Municipal de Educação, contados a partir da apresentação da nota fiscal e mediante apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura pelo contratado, devidamente atestada e liquidada pelo Contratante.  

 

11.3.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 
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11.4.  Nenhum pagamento será efetuado caso o faturamento apresente alguma incorreção ou 

divergência de valores, e será devolvido para as devidas correções e/ou ajustes e o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de reapresentação do documento fiscal. 

 

11.5.   Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues.  

 

11.6.  A Prefeitura Municipal de Feira Grande/AL se exime de quaisquer ônus ou relação 

contratual de pagamento a ser efetuado a cada Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar 

Rural que integre o GRUPO FORMAL participante da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022. 

Cabe ao GRUPO FORMAL como organização representativa realizar o devido repasse de 

recursos no valor correspondente ao estabelecido no PROJETO DE VENDA definido no 

ANEXO II. 

 

11.7.  Para efeito do segundo pagamento ao Grupo Formal, este terá que apresentar os 

comprovantes de depósitos nas contas correntes dos Associados (agricultores familiares 

fornecedores dos alimentos) relativamente ao último fornecimento que foi pago pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

11.8. O preço de aquisição das mercadorias pela Secretaria Municipal de Educação, será o 

preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual ou 

nacional, nessa ordem, priorizando a feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver; 

 

11.9.  Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios pelo Agricultor Familiar 

e/ou pelo dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, deverá ser considerado 

todos os insumos exigidos na chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, 

encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto, conforme art. 31 da 

Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 e alterações posteriores. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1.  Das decisões proferidas pela Comissão instituída para o recebimento dos Projetos de 

Venda, decorrentes do presente, caberão os recursos no prazo de 02(dois) dias úteis. 

 

12.2  Declarado o vencedor, qualquer participante da presente chamada pública poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

participantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
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autos, mediante solicitação oficial devidamente protocolada. A falta de manifestação imediata e 

motivada do participante quanto ao resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, 

importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão 

recebidos. 

 

13. DO CONTRATO 

 

13.1.  Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, o vencedor 

será convocado para assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 

ANEXO III (Minuta do contrato). 

 

14. DA VIGÊNCIA 

 

14.1. O CONTRATO terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu 

extrato na imprensa oficial, podendo ser aditado, conforme disposição contida da lei 8.666/93, 

mediante acordo formal entre as partes, resguardada as condições estabelecidas na CHAMADA 

PÚBLICA Nº 002/2022. 

 

15. DA RESCISÃO 

 

15.1. O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação 

ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

a) Por acordo entre a Prefeitura Municipal de Feira Grande/AL e o(s) representante(s) 

legal(is) da agricultura familiar, desde que ouvidos os representados; 

b) Pela inobservância de quaisquer condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 

002/2022; 

c) Quaisquer dos motivos previstos em Lei. 

 

16. DO QUANTITATIVO, DO LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 

 

16.1  O quantitativo dos gêneros alimentícios a serem fornecidos será enviado aos produtores, 

através de comunicação formal (ORDEM DE FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS), elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme demanda do 

cardápio. 

 

16.2.   Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme Cronograma de entrega. 
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17. DAS PENALIDADES 

 

17.1 Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula ou pela inexecução total ou 

parcial do CONTRATO, a Administração da Prefeitura aplicará aos grupos formais, informais e 

fornecedores individuais as seguintes penalidades, de acordo com a infração cometida, sendo 

garantida a defesa prévia: 

 

a) Advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à 

Administração;  

b) Multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);  

c) Multa de 5% (cinco por cento); 

d) Multa de 10% (dez por cento); 

e) Suspensão temporária do direito de participar de novas chamadas públicas e de 

licitação, bem como de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até (dois) 

anos, nos termos do art. 87, inciso III, da lei 8.666/93.  

 

17.2. Os grupos Formais, informais e fornecedores individuais estarão sujeitos às sanções do 

item anterior nas seguintes hipóteses:  

 

a) Atraso quanto à assinatura do Contrato no prazo determinado nesta Chamada Pública, 

contado a partir da convocação pela Administração: aplicação das sanções previstas nas 

alíneas “a” e “b” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor, até o máximo 

de dez por cento daquele valor);  

b) Não assinar o Contrato, quando convocado pela Administração: aplicação das sanções 

previstas nas alíneas “d” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor) e “e”;  

c) Deixar de entregar documentação exigida nesta chamada Pública, apresentar 

documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” 

(calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor) e “e”;  

d) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura do Contrato ou durante a sua 

vigência: aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” (calculada sobre o valor total 

adjudicado ao fornecedor) e “e”;  

 

17.3. Em caso de ocorrência de inadimplemento da presente Chamada pública não contemplada 

nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 

sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
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17.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no item 17.2, o grupo(s) 

formal(is) ou informal (is) e fornecedores individuais ficarão isento(s) das penalidades 

mencionadas.  

 

17.5. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 

Administração poderão ser aplicadas ao(s) grupo(s) formal(is), informal(is) e fornecedores 

individuais juntamente com a multa. 

 

17.6. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 

a cargo da Secretaria Municipal de Educação, no qual serão assegurados à empresa o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1  A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE/AL, de acordo com as 

prerrogativas que lhe são concedidas e em razão da supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular, poderá realizar as seguintes ações quanto ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

 

a) Comunicar ao participante vencedor toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada 

com a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação 

escolar. 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a 

Alimentação escolar que o participante vencedor entregar fora das especificações do 

Edital. 

c) Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à 

matéria. 

d) Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas 

Organizações; 

e) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou inaptidão dos 

Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações; 

f) Fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores (executores internos) 

designados para este fim; e 

g) Aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas 

Organizações, motivadas pela inexecução parcial ou total do CONTRATO DE 
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

h) Notificar por escrito a Contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão do 

fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas.  

i) Descontar os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 

descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada.  

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 O presente Edital de Chamada Pública poderá ser obtido no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Feira Grande/AL, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a 

sexta-feira ou através do endereço eletrônico https://portal.feiragrande.al.gov.br/licitacoes, ou 

poderá ser solicitado através do e-mail: cplfeiragrande@gmail.com .  

 

19.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes à CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 

deverão ser enviados à Comissão Especial designada para Chamada Pública da Prefeitura 

Municipal de Feira Grande/AL até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública, cabendo à Comissão definir sobre a petição; 

 

19.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da respectiva CHAMADA PÚBLICA; 

 

19.4. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 

estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

 

19.5. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para 

a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras: 

19.5.1. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 

contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), por DAP/Ano/E.Ex; 

19.5.2. 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 máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP 

jurídica x R$ 40.000,00. 

 

mailto:cplfeiragrande@gmail.com
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19.6. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de Contrato de Aquisição 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, de acordo com 

cláusulas e condições constantes no ANEXO IV, da presente chamada pública; 

 

19.7. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão da 

Prefeitura Municipal de Feira Grande/AL pessoalmente no horário de 08h00min às 

12h:00min. ou pelo E-mail: cplfeiragrande@gmail.com.  

 

20. DO FORO 

 

20.1  O Foro para solução de qualquer conflito decorrente da presente Chamada Pública é a 

Comarca de Feira Grande/AL. 

 

Feira Grande, aos 08 dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

                                                  Patrícia Medeiros Silva Lira 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

Maria Beatriz Leandro Oliveira 

Presidente da CPL 

Portaria nº 01/2022 

 

Ana Claúdia Cursino Santos 
Membro   da CPL                                            

 Portaria nº 01/2022 

 

   Divino Barbosa dos Santos             

Membro   da CPL                                            

 Portaria nº 01/2022 
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ANEXO I 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E VALORES DOS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS.  

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. 
PREÇO 

MÉDIO 

ESTIMATIVA 

TOTAL R$ 

 

1 

ARROZ BRANCO, Característica do produto: 

polido, grãos longos finos, tipo 2, sem glúten. 

Padrões de qualidade: deverão atender a 

legislação sanitária vigente, observando as boas 

práticas de fabricação. Análise da rotulagem: 

deve obedecer a legislação de alimentos 

preconizada pela ANVISA. Embalagem primária: 

embalagem primária plástica, transparente, de 

1kg em fardos de 30 kg. Com data de fabricação 

e validade de no mínimo 6 meses após a data de 

entrega. 

Kg 2.000 7,23  14.460,00  
 

2 

ABACAXI  de primeira, in natura, apresentando 

grau de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 5.000 4,28  21.400,00  
 

3 

ABÓBORA Tamanho e Coloração: Uniformes, 

Consumo Imediato e em escala. Características: 

Produto selecionado com polpa firme e intacta, 

sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

Kg 1.000 2,84  2.840,00  
 

4 

ALFACE tipo CRESPA, Tamanho e Coloração: 

Uniformes, Consumo Imediato e em escala, 

Características: folhas firmes sem áreas escuras, 

sem sujidades ou outros defeitos que   possam 

alterar sua aparência ou qualidade. 

Kg 300 9,71  2.913,00  
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5 

BANANA PRATA, 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 8.000 5,53  44.240,00  
 

6 

BATATA DOCE especial, lavada, tamanho 

médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou 

/defeitos, firmes e com brilho, sem corpos 

estranhos ou   terra aderidos à superfície externa. 

Kg 5.000 4,07  20.350,00  
 

7 

BATATA INGLESA especial, lavada, tamanho 

médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem corpos 

estranhos ou terra aderidos à superfície externa. 

Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 CNNPA. 

Kg 3.500 5,74  20.090,00  
 

8 

BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - Leite 

parcialmente desnatado e/ou leite reconstituído 

parcialmente desnatado, preparado de morango 

(xarope de açúcar, água, amido modificado, polpa 

de morango, soro de leite em pó, corante natural 

carmim, conservante sorbato de potássio e aroma 

idêntico ao natural de morango) e fermentos 

lácteos. Embalagem primária própria, com peso 

líquido máximo de 900g, transparente, atóxica. 

Devem constar claramente as seguintes 

informações: Registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

apresentar SIF/Dipoa, ingredientes, data de 

fabricação, lote, validade e informações 

nutricionais. Condições de transporte: DEVE 

SER TANSPORTADA EM VEÍICULOS 

REFRIGERADOS. O produto deve ser 

transportado em condições que evitem riscos de 

contaminação e/ou deterioração. A temperatura 

do produto deve estar variando entre 0 ºC e 5 ºC 

(TEMPERATURA DE RESFRIIAMENTO), de 

Unidade 6.000 6,19  37.140,00  
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acordo com as diversas legislações vigentes para 

alimentos.  O produto deve apresentar prazo de 

validade mínimo de 3 (três) meses na data da 

entrega. Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

9 

BOLO DE CENOURA de 2 a 5 kg, só serão 

aceitos bolos com boa aparência de massa macia. 

Serão rejeitados bolos mal assadas, queimados, 

amassadas, achatados e “embatumadas” aspecto 

massa pesada      e      de      características 

organolépticas anormais. Produzidos dentro das 

normas vigentes.Com data de fabricação e 

validade. 

Kg 750 19,20  14.400,00  
 

10 

BOLO DE LARANJA de 2 a 5 kg, só serão 

aceitos bolos com boa aparência de massa macia. 

Serão rejeitados bolos mal assadas, queimados, 

amassadas, achatados e “embatumadas” aspecto 

massa pesada e de características organolépticas 

anormais. Produzidos dentro das normas vigentes 

e da   vigilância sanitária e padrões de qualidade 

para panificação. Com data de fabricação e 

validade. 

Kg 750 19,01  14.257,50  
 

11 

BOLO DE MACAXEIRA de 2 a 5 kg, só serão 

aceitos bolos com boa aparência de massa macia. 

Serão rejeitados bolos mal assados, queimados, 

amassadas, achatados e “embatumadas” aspecto 

massa pesada e de características organolépticas 

anormais. Produzidos dentro das normas vigentes 

e da   vigilância sanitária e padrões de qualidade 

para panificação. Com data de fabricação e 

validade. 

Kg 750 19,83  14.872,50  
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12 

BOLO DE MILHO – Produzido de forma 

artesanal com ingredientes de boa qualidade que 

utilizam de insumos naturais, sem conservantes, 

corantes e outros aditivos utilizados nos 

industrializados. Devem ser produzidos em 

estabelecimentos certificados e autorizados pela 

Vigilância Sanitária Municipal.  Embalagem 

primária com peso líquido de 1 kg. Deve ser de 

plástico transparente, lacrada e com indicação do 

peso, data de fabricação e data de validade. 

Apresentando garantia de higiene e consistência 

adequada. Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

Kg 750 19,56  14.670,00  
 

13 

CEBOLINHA VERDE  talos e folhas     

inteiras, graúdas, sem manchas, com  coloração 

uniforme,coloração turgescentes,intactasa,firmes 

e bem desenvolvidas. 

Kg 200 9,56  1.912,00  
 

14 

CEBOLA BRANCA "in natura", apresentando 

grau de maturação tal que lhe permita suportar a    

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. 

Kg 2.700 6,76  18.252,00  
 

15 

COENTRO talos e folhas     inteiras, graúdas, 

sem manchas, com  coloração uniforme,coloração 

turgescentes,intactasa,firmes e bem 

desenvolvidas. 

Kg 300 9,45  2.835,00  
 

16 

COUVE    tipo manteiga, fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem áreas 

escuras, com coloração e tamanho uniformes e 

típicos da variedade, sem sujidades ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade, peso aproximado [MC]: 250g. 

Kg 200 9,50  1.900,00  
 

17 

CENOURA "in natura", apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. 

Kg 2.500 5,03  12.575,00  
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18 

CHUCHU extra, cor verde, tamanho e coloração 

uniformes, firme e compacto, livre de resíduos de 

fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

Kg 800 4,46  3.568,00  
 

19 

FARINHA DE MANDIOCA – Produto de 1ª. 

Deverá ser 100% originário da raiz da mandioca, 

tipo 1, isento de quaisquer aditivos não aprovados 

pelo Ministério da Saúde, de insetos vivos ou 

outras matérias estranhas. Embalagem primária 

em saco plástico transparente, com peso líquido 

de 1 kg. Devem constar claramente as seguintes 

informações: data de fabricação, lote e validade. 

Produtos em desconformidade qualitativa e, de 

acordo com o descrito no termo de referência, 

SERÃO RECUSADOS. 

Kg 800 5,88  4.704,00  
 

20 

FEIJÃO CARIOCA Características do produto: 

grãos inteiros e íntegros, livres de impurezas. 

Padrões de qualidade: deverão atender a 

legislação sanitária vigente, observando as boas 

práticas de fabricação. Análise da rotulagem: 

deve obedecer a legislação de alimentos 

preconizada pela ANVISA. Embalagem primária: 

embalagem plástica de 1 kg contendo data de 

fabricação e validade. 

Kg 2.000 10,37  20.740,00  
 

21 

FEIJÃO VERDE "in natura", grãos debulhados, 

inteiros e íntegros, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, 

embalagem atóxica transparente de 01 kg, 

contendo data de fabricação e validade. 

Kg 2.000 12,64  25.280,00  
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22 

GOIABA cor vermelha, 1º qualidade, fresca, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 

superfície lisa, em estágio de amadurecimento 

adequado para consumo, polpa firme e intacta, 

sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

Kg 6.000 5,35  32.100,00  
 

23 

INHAME extra, tamanho e coloração uniformes, 

firme compacto, isento de infermidades, parasitas 

e larvas. 

Kg 3.000 7,78  23.340,00  
 

24 

LARANJA "in natura" , apresentando   grau de 

maturação tal que lhe permita    suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições   adequadas para o consumo. 

Kg 7.000 4,09  28.630,00  
 

25 

LEITE EM PÓ INTEGRAL. Leite em pó 

integral instantâneo. A embalagem primária do 

produto deve ser polipropileno aluminizado, com 

capacidade de 200g. Fardo com 10 kg.  

Kg 3.000 42,93  128.790,00  
 

26 

MACAXEIRA "in natura", apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a  conservação em 

condições adequadas para o consumo. 

Kg 4.500 4,29  19.305,00  
 

27 

MAMÃO de primeira, in natura, tipo formosa, 

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, parasitas e  

larvas, de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. 

Kg 2.500 4,07  10.175,00  
 

28 

MANGA Tipo rosa, aspecto globoso, mista 

verdes e maduras, cor própria com polpa firme e 

intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade, 

livre de resíduos e fertilizantes, sujidades,  

parasitas, larvas e sem lesões de origem física. 

Kg 2.500 4,50  11.250,00  
 

29 

MARACUJÁ Azedo, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, 

livres de resíduos de fertilizantes, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos  do manuseio e 

Kg 1.500 8,29  12.435,00  
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transporte. Extra, graúdos e selecionados. 

30 

MELÃO de primeira, in natura, tipo amarelo, 

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, parasitas e 

larvas, de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. 

Kg 2.500 4,25  10.625,00  
 

31 

MELANCIA de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o 

consumo, com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas, de acordo com a resolução nº 12/78 da 

CNNPA. 

Kg 20.000 2,58  51.600,00  
 

32 

MILHO VERDE - Milho verde in natura. 

Apresentação: espiga, com coloração dos grãos 

amarelos forte, com grãos inteiros, sem podridão 

e sem fungos. 

1 Mão 

(50 und) 
200 40,87  8.174,00  

 

33 

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA – 

100% natural, sem adição de qualquer tipo de 

aditivo alimentar (conservadores, aromatizantes, 

dentre outros).   Embalagem primária com peso 

líquido de 1 kg. Devem constar claramente as 

seguintes informações: Registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

apresentar SIE e/ou SIF, ingredientes, data de 

fabricação, lote, validade e informações 

nutricionais.  Condições de transporte: DEVE 

SER TANSPORTADA EM VEÍICULOS 

REFRIGERADOS. O produto deve ser 

transportado em condições que evitem riscos de 

contaminação e/ou deterioração. A temperatura 

do produto deve estar variando entre -18 ºC a -12 

ºC (TEMPERATURA DE CONGELAMENTO), 

de acordo com as diversas legislações vigentes 

para alimentos. O produto deve apresentar prazo 

de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da 

Kg 200 12,69  2.538,00  
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entrega. Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

34 

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU – 100% 

natural, sem adição de qualquer tipo de aditivo 

alimentar (conservadores, aromatizantes, dentre 

outros).  Embalagem primária com peso líquido 

de 1 kg. Devem constar claramente as seguintes 

informações: Registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

apresentar SIE e/ou SIF, ingredientes, data de 

fabricação, lote, validade e informações 

nutricionais.  Condições de transporte: DEVE 

SER TANSPORTADA EM VEÍICULOS 

REFRIGERADOS. O produto deve ser 

transportado em condições que evitem riscos de 

contaminação e/ou deterioração. A temperatura 

do produto deve estar variando entre -18 ºC a -12 

ºC (TEMPERATURA DE CONGELAMENTO), 

de acordo com as diversas legislações vigentes 

para alimentos.  Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

Kg 200 12,78  2.556,00  
 

35 

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA – 

100% natural, sem adição de qualquer tipo de 

aditivo alimentar (conservadores, aromatizantes, 

dentre outros).  Embalagem primária com peso 

líquido de 1 kg. Devem constar claramente as 

seguintes informações: Registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

apresentar SIE e/ou SIF, ingredientes, data de 

fabricação, lote, validade e informações 

nutricionais. Condições de transporte: DEVE 

SER TANSPORTADA EM VEÍICULOS 

REFRIGERADOS. O produto deve ser 

transportado em condições que evitem riscos de 

contaminação e/ou deterioração. A temperatura 

do produto deve estar variando entre -18 ºC a -12 

Kg 200 12,86  2.572,00  
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ºC (TEMPERATURA DE CONGELAMENTO), 

de acordo com as diversas legislações vigentes 

para alimentos. O produto deve apresentar prazo 

de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da 

entrega. Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

36 

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA – 100% 

natural, sem adição de qualquer tipo de aditivo 

alimentar (conservadores, aromatizantes, dentre 

outros).   Embalagem primária com peso líquido 

de 1 kg. Devem constar claramente as seguintes 

informações: Registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

apresentar SIE e/ou SIF, ingredientes, data de 

fabricação, lote, validade e informações 

nutricionais.  Condições de transporte: DEVE 

SER TANSPORTADA EM VEÍICULOS 

REFRIGERADOS. O produto deve ser 

transportado em condições que evitem riscos de 

contaminação e/ou deterioração. A temperatura 

do produto deve estar variando entre -18 ºC a -12 

ºC (TEMPERATURA DE CONGELAMENTO), 

de acordo com as diversas legislações vigentes 

para alimentos. O produto deve apresentar prazo 

de validade mínimo de 6 (seis) meses na data da 

entrega.   Produtos em desconformidade 

qualitativa e, de acordo com o descrito no 

termo de referência, SERÃO RECUSADOS. 

Kg 200 12,62  2.524,00  
 

37 

PIMENTÃO VERDE tamanho médio, tenros, 

sem manchas, com coloração uniforme e com 

brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, 

sem ferimentos ou defeitos, livres de terra  ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

com ausência de sujidades. 

Kg 300 7,28  2.184,00  
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38 

REPOLHO VERDE  alimento orgânico: grupo 

verde (branco), com formato de cabeça redonda, 

folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 

quilos), sem defeitos graves (podridão, 

rachaduras, danos profundos), sem manchas, 

danos superficiais, substâncias estranhas ou 

presença de organismos vivos de   acordo com a 

resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 750 4,20  3.150,00  
 

39 

TOMATE "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 nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 3.500 6,74  23.590,00  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA 

Nº02/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 

 
4. Município/UF 

4. E-mail 

 
6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 

 

 

9. Banco 

 

 

10. Agência Corrente 

 

 

11. Conta Nº da Conta 

 

 

9. Nº de Associados 

 

10. Nº de Associados de acordo com a 

Lei nº 11.326/2006 

 

14. Nº de Associados com 

DAP Física 

11. Nome do representante 

legal 

 

16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

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

Nº 

1. 

Identificação 

do Agricultor 

Familiar 

2. Produto 3. Unidade 
4. 

Quantidade 

5. Preço 

Unitário 
6. Valor Total 

1 Nome:      
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Nº da DAP: 
Total do 

Agricultor 
 

2 

Nome: 

  

   

Nº da DAP: 
Total do 

Agricultor 
 

3 

Nome: 

  

   

Nº da DAP: 
Total do 

Agricultor 
 

 

VALOR TOTAL: 

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº XXX/2022. 

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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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

XXX/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 

 
2. CPF 

3. Endereço 

 
4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 

 
7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 

Articuladora (quando 

houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

  

1. Nome do 

Agricultor 

(a) Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 
5. Nº 

Agência 

6. Nº Conta 

Corrente 

                

                

                

                

                

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
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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 FORNECEDORES E PRODUTOS 

  

1. Identificação do 

Agricultor (a) Familiar 
2. Produto 3. Unidade 

4. 

Quantidade 

5. Preço de Aquisição* 

/Unidade 
6.Valor Total 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

  
Total do 

projeto 
  

OBS: * Preço publicado no Edital nº XXX/2022. 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  

1. Produto 2. Unidade 
3. 

Quantidade 

4. 

Preço/Unid

ade 

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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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

XXX/2022 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

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. Nº da Agência 

 

 

11. Nº da Conta Corrente 

 

 

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 

produtos Unitário Total 
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OBS: * Preço publicado no 

Edital nº XXX/2022. 
  

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 III 

 

 

CONTRATO N.º ___/2022 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

O MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE/AL, inscrito no CNPJ sob nº 12.207.528/0001-15, com 

interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua 7 de 

Setembro, nº 15 - Centro, cidade de Feira Grande/AL, neste ato representado pelo Prefeito, 

Senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira, brasileiro, alagoano, portador do CPF/MF sob o nº 

007.635.914-08 e do RG nº 1579430, domiciliado e residente na cidade de Feira Grande/AL, e 

por outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à Rua XXXXXXXXXX, nº 

XXXX, em (município), inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXX, (para grupo formal), 

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

11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2022, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo 

com a Chamada Pública n.º 02/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
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O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) por DAP ao ano, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias 

após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de 

Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento de até 01 

(um) anos a partir da assinatura do contrato ou até o exaurimento dos quantitativos. 

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 

Chamada Pública n.º 02/2022. 

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 

local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o(a) CONTRATADO(A) receberá o valor total de 

R$ _____________ (_______________________), conforme listagem anexa a seguir: 

1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 
5.Valor Total por 

Produto 
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CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

No valor mencionado na cláusula quarta 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

15.00 – Fundo Municipal de Educação; 

0.100 – Fundo Municipal de Educação; 

5.005- PNAEP – Alimentação Escolar – Pré-Escolar; 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo; 

 

15.00 – Fundo Municipal de Educação; 

0.100 – Fundo Municipal de Educação; 

5.006 – PNAEF – Alimentação Escolar – Fundamental; 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA NONA: 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após 

a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao 

CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 

valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de 
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recursos do FNDE em tempo hábil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei 

n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das 

Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição 

para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais 

de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, 

bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

 

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular 

poderá:  

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

c. Fiscalizar a execução do contrato; 

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, 

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Estadual de Educação, da 

Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas 

pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

 

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 02/2022, pela Resolução CD/FNDE 

nº 06/2022 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, 

a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, 

que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas 

partes. 

 

Parágrafo único: Da conta bancária e telefone para contato: 

 

Agência:  Telefone: 

Conta:   

Banco:   
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 

consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. Por acordo entre as partes; 

b. Pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. Quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

 

O presente contrato vigorará da sua assinatura por 1 (um) ano ou até o exaurimento dos produtos 

adquiridos.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

 

É competente o Foro da Comarca deste município para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

 

Feira Grande, XX de XXXXXX de 2022. 

________________________________________ 

Município de Feira Grande 

XXXXXXXXXXXXXXXX – Prefeito 

 

________________________________________ 

CONTRATADA 

 

______________________________________ 

(Agricultores no caso de grupo informal) 

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________________ 

2. _____________________________________ 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

(MODELO) 

 

Atesto que o Município de Feira Grande, através da Secretaria Municipal de Educação, 

representada por (nome do representante legal), CPF _______________________ recebeu em 

_____/_____/2022 ou durante o período de ____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) 

do(s) fornecedor(es) _____________________________________________________dos 

produtos abaixo relacionados: 

 

2. Produto 3. Quantidade 4. Unidade 5. Valor 

Unitário 

6. Valor Total 

(*) 

     

     

     

     

     

     

     

7. Totais     

 

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos. 

 

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ 

_________(_________________________________________ ). 

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade 

aceitos por esta instituição, pelo(s) qual(is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a 

dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE. 

 

Feira Grande/AL, ____ de __________ de 2022. 

_________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretaria Municipal de Educação 

________________________________________ 

Representante do Grupo Fornecedor 



                             

 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE 

Rua 7 de Setembro, nº 15 – Centro – Feira Grande 

E-mail:feiragrandeadm.al@gmail.com – Fone/fax -82.3524-1133 

CNPJ 12.207.528/0001-15 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Atesto que o representante _______________________________________, do (    ) 

Grupo formal (     ) Grupo informal,  denominado ______________________ 

______________________, realizou a entrega da documentação (ENVELOPE 001 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e ENVELOPE 002 - PROJETO DE VENDA), 

referente à Chamada Pública 01/2022 da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Feira Grande,____ de __________ de 2022. 

 

_____________________ 

______________________ 

Assinatura do representante 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável da  

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 


