PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
Construindo o Futuro de Nossa Gente
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA ANO 2021

Chamada Pública n.º 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender a alimentação escolar dos alunos das escolas da
zona urbana e rural no ano de 2021, conforme §1° do art. 14 da Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º
4 do FNDE, de 02/04/2015.
A Prefeitura Municipal de Brejões, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Prefeito Mário
Meireles, inscrita no CNPJ sob o nº 14.197.768/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Alessandro
Rodrigues Brandão Correia, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 14 da Lei
11.947/2009 e na Resolução FNDE n.º 04/2009, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar
Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para atender a alimentação escolar dos alunos das escolas da zona urbana e
rural no ano de 2021. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 04 de Outubro de 2021, às 08:30 horas, na sede
da Prefeitura Municipal de Brejões, situada da Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro.
1. Objeto
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender a alimentação escolar dos alunos das escolas da zona
urbana e rural no ano de 2021, através da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros
alimentícios abaixo.

Nº

1.

2.

Produto

Abacate

Abacaxi

Descrição
Tamanho e Coloração uniformes. Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 dias. Características: Produto
selecionado com polpa firme e intacta, sem
danos físicos oriundos do manuseio e
transporte. Ver amostra
O fruto deve ser colhido maduro, o que é
indicado quando a malha do fruto estiver
aberta; firmes, sem injúrias mecânicas,
queima de sol, podridões, brocas e resíduos
de agrotóxicos. Tamanho e Coloração
Uniformes. Sem danos físicos oriundos do
manuseio e transporte. Consumo Imediato e
em escala, no decorrer da semana no
Máximo 07 (sete) dias. Ver amostra

Preço de
Aquisição
Unitário

Preço de
Aquisição
Total

Unidade

Quantidade

KG

800

R$

6,00

R$
4.800,00

KG

2.000

R$

4,50

R$
9.000,00
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3.

4.

5.

6.

7.

Abóbora

Acerola

Aipim

Alface

Alho

8.

Banana nanica

9.

Banana prata

10.

Banana terra

Produto fresco e com grau de maturação
completa. Apresentar cor de polpa intensa,
odor agradável, consistência firme, não
apresentar perfurações, machucados, isenta
de enfermidades material terroso, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte. Consumo Imediato e em escala,
no decorrer da semana no máximo 7 dias. Ver
amostra
De primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidos e maduros, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundo do manuseio e transporte. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 (sete) dias. Ver amostra.
Produto fresco e com grau de
desenvolvimento completo, sem fibras,
inteiros e com idade entre 8 (oito) meses e 1
(um) ano, maturação intermediária.
Apresentar odor agradável, consistência
firme, não apresentar perfurações ou injúrias
mecânicas. Com casca de fácil soltura e sem
terra aderida à superfície externa. Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 dias. Ver amostra
Com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor
verde brilhante de tamanho uniforme e típico
da variedade. Livre de sujidades, sem áreas
escuras, ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ou qualidade. Ver
amostra
Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em sacos plásticos
pesando 05 kg. Ver amostra
Em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios. Produto
selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduro, sem
danos físicos oriundos do manuseio e
transporte. Ausência de sujidades, parasitos,
amassados e sinais de apodrecimento.
Consumo Imediato e em escala, no decorrer
da semana no máximo 7 (sete) dias. Ver
amostra
Em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios. Produto
selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduro, sem
danos físicos oriundos do manuseio e
transporte. Ausência de sujidades, parasitos,
amassados e sinais de apodrecimento.
Consumo Imediato e em escala, no decorrer
da semana no máximo 7 (sete) dias. Ver
amostra
Tipo da terra. Qualidade Exigida: 1ª,
Tamanho e Coloração: Uniformes,

KG

2.100

R$

3,77

R$
7.910,00

KG

450

R$

5,33

R$
2.400,00

KG

1.200

R$

4,17

R$
5.000,00

KG

600

R$

5,17

R$
3.100,00

KG

250

R$ 30,67

R$
7.666,67

KG

1.000

R$

4,33

R$
4.333,33

KG

2.000

R$

4,50

R$
9.000,00

KG

1.200

R$

8,00

R$
9.600,00
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Características: Produto selecionado com
polpa firme e intacta, devendo ser maduro e
entre maduro, sem danos físicos e oriundos
do manuseio e transporte. Consumo imediato
e em escala, no decorrer da semana no prazo
máximo de 07 (sete) dias. Ver amostra

11.

Batata doce

12.

Batatinha

13.

Beterraba

14.

Brócolis

15.

Cebola

16.

Cebolinha

17.

Cenoura

Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem
ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos
estranhos ou terra aderida à superfície
externa. Sem danos oriundos do manuseio e
transporte. Consumo imediato e em escala,
no decorrer da semana no prazo máximo de
07 (sete) dias. Ver amostra
Lisa de primeira compacta e firme sem lesões
de origem física ou mecânica, com tamanho
uniforme. Consistente ao toque e isento de
partes amassadas ou batidas. Consumo
Imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 dias. Ver amostra
Com folhas ou sem folhas, classificação extra.
Tamanho e Coloração: Uniformes, Produto
selecionado consistente ao toque e isento de
partes amassadas ou batidas.
Consumo imediato e em escala, no decorrer
da semana no máximo 07 (sete) dias. Ver
amostra
Tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração
uniformes, folhas firmes sem áreas
amareladas, sem sujidades ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência ou
qualidade. Consumo imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 07 (sete)
dias. Ver amostra
De primeira, sem rama, fresca compacta e
firme sem lesões de origem física ou
mecânica, sem perfurações e cortes sem
manchas com tamanho e coloração
uniformes, isenta de sujidades parasitas e
larvas. Ver amostra
Folhas frescas, de primeira, de tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, de qualidade firme e intacta,
isentam de enfermidades, materiais terrosos e
umidade externa anormal, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, separados por molhos. Ver
amostra
Produto fresco e com grau de maturação
intermediária. Apresentar odor agradável,
consistência firme, não apresentar
perfurações, machucados, nem ombro verde.
Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades
e sem lesões de origem física ou mecânica
sem rachaduras e cortes. Consistente ao
toque e isento de partes amassadas ou
batidas. Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 07 dias. Ver

KG

500

R$

5,67

R$
2.833,33

KG

1.250

R$

4,83

R$
6.041,67

KG

500

R$

5,33

R$
2.666,67

KG

400

R$ 10,00

R$
4.000,00

KG

1.350

R$

4,83

R$
6.525,00

KG

450

R$

7,83

R$
3.525,00

KG

1.250

R$

4,83

R$
6.041,67
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amostra

18.

Chuchu

19.

Coentro

20.

Couve-folha

21.

Couve-flor

22.

Espinafre

23.

Goiaba

24.

Graviola

25.

Hortelã

26.

Inhame

Tamanho e Coloração uniformes. Consistente
ao toque e isento de partes amassadas ou
batidas. Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 07 (sete)
dias. Ver amostra
Folhas de cor verde e frescas, de tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, de qualidade firme e intacta,
isentam de enfermidades materiais terrosos e
umidade externa anormal, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, separados por molhos. Ver
amostra
Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde
ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem
manchas. Bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de material terroso, livre de sujidade,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transportes. Separados por molhos. Ver
amostra
Fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas,
tamanho médio a grande, cabeças firmes e
sem áreas escuras, com maturação uniforme
e coloração amarelada, sem manchas de
fungos, sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade.
Ver amostra
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. Separada
por molhos. Ver amostra
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. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 (sete) dias. Ver amostra
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. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 (sete) dias. Ver amostra
Fresca, com folhas 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. Separada
por molhos. Ver amostra
Tipo dedo, tamanho e colorações uniformes.
Produto selecionado consistente ao toque e
isento de partes amassadas ou batidas
consumo imediato e em escala, no decorrer

KG

1.250

R$

3,63

R$
4.541,67

KG

900

R$

5,27

R$
4.740,00

KG

400

R$

6,60

R$
2.640,00

KG

350

R$

9,00

R$
3.150,00

KG

300

R$

6,60

R$
1.980,00

KG

400

R$

7,33

R$
2.933,33

KG

650

R$

8,00

R$
5.200,00

KG

150

R$

6,60

R$
990,00

KG

450

R$

9,33

R$
4.200,00
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27.

Laranja

28.

Limão

29.

Manjericão

30.

Mamão

31.

Manga

32.

Maracujá
amarelo

33.

Maracujá nativo

34.

Maxixe

35.

Melancia

36.

Tapioca

da semana no máximo 07 (sete) dias. Ver
amostra
De primeira, in natura, apresentando grau de
maturação adequado a manipulação,
transporte e consumo; isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem
física ou mecânica oriunda de manuseio ou
transporte. Ver amostra
Não apresentar alteração de coloração não
característica, estar machucado, perfurado e
muito maduro. Produto embalado em sacola
tipo “rede”. Ver amostra
Fresca, com folhas 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. Separada
por molhos. Ver amostra
De primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidos e maduros, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana
no máximo 07 (sete) dias. Ver amostra
De primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidos e maduros, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Ver
amostra
De primeira, tamanho e colorações uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes, livres de
resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Ver
amostra
De primeira, tamanho e colorações uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Ver amostra
De primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidos, com polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Ver amostra
Redonda, graúda, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta. Consumo Imediato e em escala, no
decorrer da semana no máximo 07 (sete)
dias, devendo ser maduro e entre maduro,
sem danos físicos oriundos do manuseio e
transporte. Ver amostra
Produto in natura, produzido a partir da

KG

1.500

R$

4,83

R$
7.250,00

KG

480

R$

5,00

R$
2.400,00

KG

120

R$

6,60

R$
792,00

KG

950

R$

6,00

R$
5.700,00

KG

550

R$

5,27

R$
2.896,67

KG

2.500

R$

5,50

R$
13.750,00

KG

1.000

R$

5,67

R$
5.666,67

KG

450

R$

4,50

R$
2.025,00

KG

17.000

R$

3,60

R$
61.200,00

KG

7.000

R$ 12,67
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37.

Beiju ( sem
açúcar)

38.

Beiju

39.

Caju

40.

Feijão verde

41.

Pepino

mandioca adequada para consumo, de casca
limpa e sem resíduos de terra. Ausência de
substâncias estranhas, com garantia de
qualidade higiênico-sanitária durante a
produção.
Primeira
qualidade,
classe
granulada, empacotado em sacos plásticos,
limpos, transparentes, resistentes, atóxicos,
não violados. . Sem adição de açúcar. A
embalagem deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
lote,
CNPJ,
quantidade do produto, prazo de validade.
Embalagem contendo 01 kg. Mínimo de
06(seis) meses após a fabricação. Ver
amostra
Produto in natura, produzido a partir da
mandioca adequada para consumo, de casca
limpa e sem resíduos de terra. Ausência de
substâncias estranhas, com garantia de
qualidade higiênico-sanitária durante a
produção.
Primeira
qualidade,
classe
granulada, empacotado em sacos plásticos,
limpos, transparentes, resistentes, atóxicos,
não violados. Sem adição de recheio ou
açúcar. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, lote,
CNPJ, quantidade do produto, prazo de
validade. Embalagem com 01 kg dividido em
pacote menores de 0.250 gr. Mínimo de
06(seis) meses após a fabricação. Ver
amostra
Produto in natura, produzido a partir da
mandioca adequada para consumo, de casca
limpa e sem resíduos de terra. Ausência de
substâncias estranhas, com garantia de
qualidade higiênico-sanitária durante a
produção.
Primeira
qualidade,
classe
granulada, empacotado em sacos plásticos,
limpos, transparentes, resistentes, atóxicos,
não violados. Com recheio de coco. A
embalagem deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
lote,
CNPJ,
quantidade do produto, prazo de validade.
Embalagem com 01 kg dividido em pacote
menores de 0.250 gr. Mínimo de 06(seis)
meses após a fabricação. Ver amostra
De primeira, tamanho e colorações uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro,
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Ver amostra
Feijão tipo macasso. Produto in natura, verde
colhidos manualmente, fresco, perecível e
recém-saído da vagem, sem passar por
processo de secagem, isento de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundo do manuseio e transporte.
Ver amostra
Tipo comum, classificação extra A, Tamanho
e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e

88.666,67

KG

1.850

R$ 13,67

R$
25.283,33

KG

3.700

R$ 15,33

R$
56.733,33

KG

850

R$

8,00

R$
6.800,00

KG

1.250

R$

8,67

R$
10.833,33

KG

450

R$

3,93

R$
1.770,00
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42.

Pimentão

43.

Repolho

44.

Salsa

45.

46.

em escala, no decorrer da semana no
máximo 07 dias. Consistente ao toque e
isento de partes amassadas. Ver amostra
De primeira, tamanho e coloração uniformes,
sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes. Ver amostra
Tamanho e coloração verde e uniforme,
consumo imediato e em escala, no decorrer
da semana no máximo 07 (sete) dias antes do
vencimento. Produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas ou
batidas, sem raízes. Ver amostra
Talos e folhas inteiras, graúdas, sem
manchas, com coloração uniforme,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, separados por molhos. Ver
amostra
Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração
uniforme, sem dano físico ou mecânico
oriundo do transporte (rachaduras e cortes).
Ver amostra

Quiabo

Produto com coloração e odor característicos,
não estar machucado, perfurado, muito
maduro e nem muito verde. Ver amostra

Tangerina

47.

Tomate

48.

Vagem

Aspectos globosos, cor vermelha, de polpa
firme e intacta, isentam de enfermidades,
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem
ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência. De boa qualidade, livres de
resíduos de fertilizantes. Consistente ao toque
e isento de partes amassadas ou batidas sem
lesões de origem física ou mecânica oriunda
de manuseio ou transporte. Ver amostra
Colhidas manualmente, no ponto, ainda
imaturas, tenras, com sementes incipientes,
ou seja, antes da formação de fibras e
sementes salientes. Consistente ao toque e
isento de partes amassadas ou batidas. Ver
amostra

KG

550

R$

5,93

R$
3.263,33

KG

500

R$

4,90

R$
2.450,00

KG

150

R$

6,27

R$
940,00

KG

450

R$

6,93

R$
3.120,00

KG

850

R$

5,33

R$
4.533,33

KG

2.250

R$

6,27

R$
14.100,00

KG

550

R$

5,83

R$
3.208,33

2. Fonte de recurso
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Elemento de despesa: 3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
Fonte: 15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNDE – 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
3. Envelope nº. 01 – Habilitação do Grupo Formal
3.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da Lei com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa
da União e com a Previdência Social, em conformidade com os termos do Decreto Federal n.º
8.302/2014;

d) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.

e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

f) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos
últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas.

g) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias.
h) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrada no órgão competente.
i) Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
j) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados.

k) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados.

l) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
4. Envelope nº. 01 – Habilitação do Grupo Informal
4.1 O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:

a) Cópia 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) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
e) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.

5.

Envelope nº. 02 – Projeto de Venda
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a.

No envelope nº 02 deverão apresentar o Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura

Familiar conforme anexo IV da Resolução n.º 04 do FNDE, de 02/04/2015.
b.

Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos constatada na abertura dos envelopes

poderá ser concedido abertura do prazo para sua regularização de até 02 dias, conforme análise da Comissão
Julgadora.
6.

Critérios de Seleção dos Beneficiários

a.
Para seleção, os projetos de venda habilitadas 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.
b.

Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

b.1.

o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.

b.2

o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País.

b.3

o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

c.

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

c.1.
os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
c.2.
os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei
nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
c.3. 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);
d.
Caso a Ex. 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 5.1 e 5.2.
e.
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.
f.
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.

Das Amostras dos produtos

As amostras dos produtos Agrícolas do(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar deverão ser
entregues na Secretaria de Educação, Rua Góes Calmon, s/n, Município de Brejões - BA), até o dia 05/10/2021
até as 12hs, 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
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Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Secretaria de Agricultura situado á Rua J. J Seabra, s/n, nos
dias de 2ª feira das 09:00h às 10:00, no período de Outubro à Dezembro de 2021 na qual se atestará o seu
recebimento.
9.

Pagamento

O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal, através de pagamento em conta
bancária, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à
antecipação de pagamento, para cada faturamento.

10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

a.

A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal de Educação no horário de
08:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira.

b.

Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento;

c.

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por
ano civil:
c.1 Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais
deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano.
c.2 Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado
do número de agricultores familiares inscritos da DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = número de agricultores familiares inscritos da DAP jurídica x R$
20.000,00.

d. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, que estabelecerá com clareza e precisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que
se vinculam, bem como do Capitulo III – Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
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Brejões - BA, 14 de Setembro de 2021.

_________________________________________
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se. (no rádio, no diário oficial do município e outros).
____________________________________
Luana Batista de Almeida da Silva
Sec. Mun. de Educação
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