Edital de Chamada Pública 001/2017
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE
ACORDO COM

A LEI

11947, DE16/06/2009 REGULAMENTADA

PELA

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16/07/2009 ERESOLUÇÃO FNDE (CONSELHO
DELIBERATIVO) Nº 25, DE 4 DE JULHO DE 2012.
A Prefeitura Municipal de Goianá, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 21 de
Dezembro, nº 850, Centro, inscrita no CNPJ 01.611.137/0001-45, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, o Sr. Estevam de Assis Barreiros, no uso de suas prerrogativas legais e
atendendo a Lei 11947 de 16/06/2009 e o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de
16/07/2009, torna público para conhecimento dos interessados, a realização da Chamada Pública
no dia 23 de fevereiro de 2017, as 9 horas, na sala da Secretaria Municipal de Educação, à
Rua Maria Lima, 180, fundos, Bairro N. S. de Lourdes, para aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.

1. OBJETIVO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para
atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede
pública municipal de Goianá – MG.

2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Para o Processo de Habilitação os agricultores da Agricultura Familiar deverão entregar às
Entidades Executoras os documentos prescritos nos §2º e §3º, do Art. 22 da Resolução/CD/FNDE
nº 38, de 16/07/2009 e Resolução FNDE (Conselho Deliberativo) Nº 25, de 4 de julho de 2012.

2.1 Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:

a) Prova de inscrição de pessoa física (CPF);
b) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP principal, ou extrato da DAP, de cada
Agricultor Familiar participante;
c) Projeto de Vendas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os
Agricultores Familiares participantes; (anexo I)
d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

2.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar:

a) Prova de inscrição de pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica para associações e cooperativas;
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d) 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 Jurídicas, no caso de
associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do contrato
social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
e) Projeto de Vendas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
f) Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando for o caso.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

3.1 Especificações Técnicas

3.1.1 A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a seguinte:
A) Denominação de venda do alimento;
B) Lista de ingredientes;

C) Conteúdos líquidos;
D) Identificação do lote;
E) Prazo de validade;
F) Instruções sobre preparo e uso do alimento, quando necessário;
G) Registro no órgão competente;
H) Informação nutricional;
I) Os produtos alimentícios à base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio devem constar
também a informação: CONTÉM GLÚTEM.

3.1.2 A declaração do prazo de validade não é exigida para:

A) Frutas e hortaliças frescas;
B) Vinagre;
C) Açúcar;
D) Sal.

3.2 PONTOS DE ENTREGA
Escola Municipal Prefeito José Loures Ciconeli, à Rua Maria Lima 180, Bairro N. S. de Lourdes e
Escola Infantil Pingo de Gente (Creche), à Avenida Mariano Procópio 500, Bairro Centro, ambas
em Goianá-MG.

3.3 PERÍODO DE FORNECIMENTO
De 06 de março a 06 de junho de 2016.

3.4 PREVISÃO DE QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios
elaborados pela nutricionista do município e executados pelas escolas.

3.5 PREÇO
3.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos
proponentes.

3.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referência:
- Os preços de referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA.
- Média dos preços praticados por 03 (três) mercados varejistas locais.

3.6 CONTRATO
O modelo de contrato de compra e venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre
o município e o(s) vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo
constante no anexo II.

3.7 PAGAMENTO DAS FATURAS
3.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor
rural familiar habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão
realizados pelo Município em até 30 dias após a entrega;

3.7.2 O pagamento será feito mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
fornecimento efetuado, através de transferência bancária em nome do empreendedor rural
classificado nesta Chamada Pública.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta
chamada pública (item 3.5.2).

4.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua
quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta chamada
pública.

4.3 A comissão Julgadora aprovará ou não as propostas contidas no projeto elaborado
conjuntamente entre o grupo informal e a Entidade Articuladora EMATER/Goianá.

5. RESULTADO

5.1 A comissão julgadora será composta pela Secretária de Educação, a Nutricionista do município
responsável pelo PNAE e um representante do CAE.

5.2 A comissão julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos
trabalhos desta chamada pública mediante publicação da ata.

5.3 Caso a comissão julgadora não aprove o processo, o mesmo será repetido no prazo de 10 (dez)
dias.

6. CONTRATAÇÃO

6.1 Uma vez declarado vencedor, o proponente vendedor deverá assinar o contrato de compra e
venda de gêneros alimentícios de acordo com o modelo em anexo.

6.2 O Limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP
por ano, conforme disciplinado no Art. 24 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009 ,alterado
pela Resolução Nº 25, de 04 de Julho de 2012.

6.3 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, com a Prefeitura Municipal
de Goianá.

7. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:

PRODUTO

UNIDADE

QUANTIDADE

Abóbora

Kg

40

Abobrinha

Kg

20

Alface

Pés

250

Alho

Kg

30

Almeirão

Pés

50

Brócolis

Kg

10

Cebolinha

Molhos

80

Chuchu

Kg

30

Couve

Molhos

50

Espinafre

Molhos

30

Feijão

Kg

50

Fubá

Kg

30

Inhame

Kg

80

Mandioca

Kg

80

Pimentão

Kg

10

Repolho

Kg

30

Salsa

Molhos

80

Vagem

Kg

25

Tomate

kg

150

8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências
legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitandose, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicadas;

8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão
de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas
elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho de Alimentação Escolar;

8.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta
chamada pública pelo período estabelecido no item 3.3, que constará no contrato que deverá ser
assinado em até 5 dias do resultado apurado neste edital de chamada pública;

8.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme
cronograma de entrega definido pela Nutricionista do Município, responsável pela alimentação
escolar.

9. FATOS SUPERVENIENTES

9.1 Os eventos previstos nesta chamada pública estão diretamente subordinados à realização e ao
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à
sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e ou por determinação legal ou Judicial ou
ainda por decisão da Comissão Julgadora, poderá haver:

A) Adiamento do processo;
B) Revogação deste edital ou sua modificação no todo ou em parte.

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
Observado o disposto no item 9 acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto
desta chamada pública, a comissão julgadora considerar-se-á, para todos os fins que o registro de
preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará
concretizada.

11. DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rio Novo – MG para dirimir quaisquer dúvidas
resultantes da execução do contrato.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer proponente vendedor no processo implica a aceitação tácita,
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus
anexos.
Fazem parte deste edital de chamada pública:
Anexo I – Modelo de projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a
alimentação escolar.
Anexo II – Minuta de Contrato

Goianá, 13 de fevereiro de 2017.

____________________________________
Thagnani Reis do Carmo Ferreira
Secretária Municipal de Educação

____________________________________
Estevam de Assis Barreiros
Prefeito Municipal

