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1. DO PREÂMBULO

2. DA JUSTIFICATIVA

3. DA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5. DO OBJETO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°001/2021
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°001/2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.1. O Município de Goiana pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ/MF n°
10.150.043/0001-07, sediado Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, nesta cidade; por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação e Inovação, torna público para o conhecimento dos interessados que,
mediante a presente CHAMADA PÚBLICA, irá adquirir GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DAS
ORGANIZAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES DEVIDAMENTE FORMALIZADAS
E/OU AGRICULTORES FAMILIARES E/OU EMPREENDEDORES RURAIS
INDIVIDUAIS E/OU GRUPOS INFORMAIS, em atendimento ao
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – conforme os critérios
especificados a seguir.

2.1. A presente Chamada Pública, que se insere no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, vem incentivar o desenvolvimento local sustentável, fortalecendo a agricultura
familiar e suas organizações, proporcionando alimentação saudável aos estudantes matriculados nas
unidades de ensino municipal, mediante a aquisição de alimentos produzidos por agricultores
familiares.

3.1 O presente Procedimento Administrativo será conduzido pela Comissão Especial da Chamada
Pública, nomeada pelo Prefeito do Município, por meio da Portaria n° 640/2021. A esta Comissão
caberá análise e julgamento dos documentos de habilitação e dos projetos de venda apresentados,
podendo, também empreender diligências em qualquer fase do procedimento, visando a esclarecer ou
implementar norma constante deste instrumento convocatório.

4.1. A presente Chamada Pública fundamenta-se juridicamente no art. 14 § 1° da Lei Federal n°
11.947/2009, na Lei 11.326/06 e na Resolução CD/FNDE n°06 de 08/05/2020 e Resolução
CD/FNDE N°4, DE 2 DE ABRIL DE 2015.

5.1. O objeto da presente Chamada Pública consiste na aquisição de gêneros alimentícios para as
Unidades Escolares Municipais durante o ano letivo de 2021, provenientes das organizações formais
da agricultura familiar e/ou agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais
individuais ou grupos informais, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.
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9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
6.1. Os recursos alocados para realização do objeto da presente Chamada Pública são oriundos do
FNDE, através da rubrica orçamentária.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PNAE ENSINO FUNDAMENTAL:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2080.0000
Elemento de Despensa:33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE EJA:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2081.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE AEE:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2082.0000
Elemento de Despensa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
DOS QUILOMBOLAS:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2083.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
NAS CRECHES:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2078.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
NA PRÉ ESCOLA:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2079.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE

7.1. Os pedidos de esclarecimento deverão ser entregues, por escrito, durante todo o período fixado
para recebimento dos projetos de venda na sala da Comissão Especial da Chamada Pública
Situada Na Secretaria de Educação e Inovação localizada na Rua da Praia s/n°, centro, Goiana,
Estado de Pernambuco, no horário de 09 às 12 horas.

8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DO PROJETO DE VENDAS
8.1. A documentação de habilitação e os projetos de venda exigidos neste Edital de Chamada Pública
deverão ser entregues na sala da Comissão Especial de Chamada Pública situada na Secretaria de
Educação e Inovação localizada na Rua da Praia s/n°, nesta cidade, no período de 09/03/2021 a
29/03/2021, no horário das 09:00h às 12:00h. A abertura dos Envelopes será no dia 30/03/2021 às
09:00 horas, na Secretaria de Educação e Inovação na Rua das Praia. s/N° - Centro – Goiana-PE.

9.1. Poderão Participar desta Chamada Pública associações e cooperativas formais de agricultores
familiares que apresentem Declaração de Aptidão junto ao PRONAF – DAP JURÍDICA, Agricultores
Familiares ou Empreendedores Familiares Rurais individuais ou grupos informais que apresentem a
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10. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DO
PROJETO DE VENDA

11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 1

DAP FÍSICA, podendo participar um fornecerdor por unidade familiar, todos com extrato emitido nos
últimos 60 (sessenta) dias da data fixada para realização da sessão de abertura e seleção dos projetos
de venda.
9.1.1. A DAP JURÍDICA deverá conter a relação completa de cada associado da cooperativa ou
associação a ela vinculados, com seus respectivos números de DAP FÍSICA. Esta relação deverá
ser apresentada também pelos grupos informais, agricultores familiares ou empreendedores familiares
rurais.

9.2. Não poderão participar da Chamada Pública:
9.2.1. Agricultores Familiares relacionados na DAP JURÍDICA que tenham deixado de cumprir
compromissos técnicos e financeiros anteriores com o Município de Goiana, que tenha incorrido nas
sanções previstas no inciso IV do artigo 87 e artigo 88 da Lei 8.666/93, pela prática de irregularidades
em processos licitatórios ou que estejam impedidos de contratar com a Administração Pública, mesmo
temporariamente.
9.2.2. Agricultores Familiares relacionados na DAP JURÍDICA/ FÍSICA que tenham vínculo com a
Prefeitura Municipal de Goiana por concurso público ou cargo de livre nomeação.

10.1. Na data, horário e local determinados neste Edital, os participantes deverão entregar os
documentos de habilitação e o projeto de venda exigidos nesta CHAMADA PÚBLICA em
envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações na sua parte externa:

ENVELOPE 1 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021
DENOMINAÇÃO:
CNPJ N°: ENDEREÇO:

ENVELOPE 2 – PROJETO DE VENDA
CHAMADA PÚBLICA N°001/2021
DENOMINAÇÃO:
CNPJ N°: ENDEREÇO:

10.2. Todo os documentos exigidos no ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia.
10.2.1 Quando todos ou alguns dos documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação
passada por tabelião de notas, a (o) proponente deverá apresentar os respectivos originais à Comissão
Especial da Chamada Pública que, após conferi-los procederá à autenticação, se for o caso.
10.2.2. As informações constantes do verso dos documentos, quando estes forem apresentados em
fotocópia, também deverão ser autenticadas por tabelião de notas ou apresentados os originais à
Comissão Especial que, após conferi-los, procederá à sua autenticação, se for o caso.

11.1. A documentação de habilitação, abaixo relacionada, deverá ser entregue à Comissão Especial
da Chamada Pública para avaliação e aprovação.
11.1.1. Documentos para habilitação 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 (sessenta) dias,
juntamente com a relação completa de DAP Física de cada associado ou cooperado a ela vinculada,
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12. DO PROJETO DE VENDA – ENVELOPE 2

respectivamente;
c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII – A da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de1943;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão negativa
de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751, de 2 de outubro de 2014);
f) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal;
g) 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.
h) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados
relacionados no projeto de venda.
i) A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados.
11.1.2. Documentos de Habilitação para DAP Física:
a) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Documento de Identificação com foto;
c) Comprovante de Residência dos últimos 90 dias;
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos Agricultores
Familiares ou Empreendedores Familiares Rurais individuais ou grupos informais que apresentem a
DAP FÍSICA;
e)Extrato da DAP FísicaparaAgricultores Familiares ou Empreendedores Familiares Rurais individuais
ou grupos informais, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
f) A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda por DAP Física/ano.
11.2. Na ausência ou irregularidade de qualquer um dos documentos acima mencionados será aberto o
prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação ao interessado, feita por ocasião da sessão
da Chamada Pública, para apresentação e/ou regularização da documentação. Caso não seja
apresentado e/ou sanada a irregularidade dentro do prazo estipulado, o interessado será inabilitado.

12.1. O PROJETO DE VENDA de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar (Anexo VII da Resolução nº. 06/2020) será apresentado devidamente preenchido, em uma
única via, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, em papel com identificação da proponente, com
todas as páginas numeradas, rubricadas e a última datada e assinada pelo representante legal da
proponente e, contendo obrigatoriamente, o que segue:
a) Referência expressa de que o projeto de venda se refere à Chamada Pública Nº 001/2021;
b) Nome, CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes no
Projeto de Venda;
c) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações constantes do
anexo II deste Edital de Chamamento Público;
d) Indicação da quantidade dos gêneros alimentícios ofertados;
e) Indicação do preço unitário e total do item ofertado, expresso em real, entendido preço total como
sendo o preço unitário multiplicado pela quantidade ofertada, com valores de até 02 (duas) casas
decimais, e que o preço a ser colocado no projeto de venda é o mesmo constante deste edital,
consoante anexo II, não sendo aceita variação para menor ou maior, visto que se trata de preço de
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aquisição (Art. 31 da Resolução FNDE nº 06/2020).
f) Obediência Rigorosa à disposição de ordem estabelecida no Anexo II deste Edital.
g) O proponente deverá observar o limite individual de venda do agricultor familiar para a
alimentação escolar de até R$ 20.000.00 (vinte mil reais) por DAP física/ano, o qual será controlado
pelo FNDE e MDA, conforme o Acordo de Cooperação firmado entre estes;
h) Valor total do projeto, expresso em real e por extenso.
i) Todas as folhas do projeto deverão estar rubricadas, exceto a última, que será assinada com
identificação pelo representante legal ou por seu preposto legalmente estabelecido.
j) A ausência de qualquer especificação exigida poderá acarretar a desclassificação automática do
projeto para o item em desacordo.
k) A comissão não aceitará projeto que, altere, descaracterize e/ou desatenda as especificações do
Anexo II.
12.2. No preço de aquisição fixado neste Edital, a Comissão Especial considerou todas as despesas
que incidem sobre o fornecimento em questão, tais como: frete, embalagens, encargos e quaisquer
outras necessárias para o fornecimento do produto, correndo tal operação única e exclusivamente por
conta, risco e responsabilidade do contratado.
12.3. Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste Edital.
12.4. O preço de aquisição é fixo e irreajustável, não sendo admitida, posteriormente, qualquer
justificativa para qualquer acréscimo e/ou solicitação de reembolso ou indenização de qualquer
natureza.
12.5. Os produtos com registro obrigatório (processados de origem animal), tais como: carnes, aves,
peixe, crustácios, poupa de frutas, devera ser apresentados obrigatoriamente a certificação de Inspeção
Municipal -SIM.
13. DA PRIORIZAÇÃO DE PROJETO DE VENDAS EM CASO DE EMPATE
13.1. Para priorização do projeto de vendas, em caso de empate, assim considerados projetos de
organizações diferentes que atendam os critérios e preencham as quantidades demandadas neste edital,
deverá ser observada a seguinte ordem para desempate, definida no art. nº 25 da resolução FNDE nº
06/2020:
a) Os fornecedores locais do Município de Goiana;
b) Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas;
c) Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a
Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
d) Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares no seu quadro de associados,
conforme DAP Jurídica.
e) os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes,
sobre Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias
do MAPA que regulamentam a DAP);
13.2. Em caso de persistir o empate, a Comissão Gestora mediará um acordo entre as partes para a
divisão dos produtos a serem adquiridos das organização.

mailto:educagoiana@gmail.com


PREFEITURA DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua da Praia, s/n – Goiana/PE – CEP: 55900-000
E-mail: educagoiana@gmail.com – CNPJ: 10.150.043/0001-07

6

14. DO PROCEDIMENTO

15. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

14.1.O(s) envelope(s) nº 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) e nº 02 (PROJETO DE
VENDA), recebidos, serão abertos, em sessão pública, pela Comissão Especial da Chamada Pública
na presença do(s) interessado(s), sendo os documentos neles contidos rubricados por todo(s) o(s)
presente(s) que assim desejarem e pela mencionada Comissão.
14.2. Nessa mesma sessão pública, a Comissão irá analisar os documentos contidos no envelope nº 01
e anunciar o resultado da habilitação, podendo proceder à abertura do envelope nº 02, desde que haja
desistência expressa ao direito de recorrer por parte de todos os participantes, ou designar o dia e hora
da sessão pública em que será aberto o envelope nº 02 do(s) interessado(s) habilitado(s), respeitado o
prezo recursal de 03 (três dias), com prazo idêntico para as contrarrazões do Recorrido, devendo o
envelope nº 02 (PROJETO DE VENDA), devidamente lacrado e rubricado externamente pelos
presentes, permanecer sob a guarda da Comissão Especial.
14.3. O interessado inabilitado terá seu projeto de vendas (envelope nº 02) devolvido fechado, contra
recibo, após o término dos prazos recursais, ou após sua renúncia expressa, com registro em Ata de
sessão pública.
14.3.1. O interessado inabilitado deverá retirar seu projeto de venda, no prazo de 15 (quinze) dias,
contido de data da intimação do ato, caso não esteja presente na sessão em que foi declarado
inabilitado. Decorrido este prazo e o de recurso sem que a proposta seja retirada, a Comissão especial
providenciará a sua destruição.
14.4. O resultado da seleção do(s) projeto(s) de venda será divulgado no Diário Oficial do Município
de Goiana – DOE GOIANA, no sítio na internet da Prefeitura Municipal de Goiana, no
seguinteendereço eletrônico www.goiana.pe.gov.br, e ainda na forma de mural afixado na Secretaria
Municipal de Educação e Inovação, situada na Rua da Praia, s/ nº, Secretaria de Agricultura,
associações e sindicatos que tenham agricultores familiares no seu quadro de associados.
14.5. A contratação dar-se-á a partir da publicação do(s) nome(s) do(s) selecionado(s), conforme
disciplinado no subitem anterior.
14.6. Em cada uma das fases da Chamada Pública, a Comissão Especial, caso julgue conveniente,
poderá suspender a respectiva sessão pública, a fim de que tenha melhores condições de analisar os
documentos apresentados, marcando na oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em
que voltará a se reunir com o(s) participante(s).
14.7. Das reuniões da Comissão Especial que digam respeito ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº
02, ao julgamento de habilitação e à seleção dos projetos de venda ou outros assuntos pertinentes que
se façam necessários, serão lavradas atas circunstanciadas, devendo estas, serem assinadas pelos
integrantes da Comissão e por todos os presentes.
14.8. A entrega dos editais e os pedidos de esclarecimento referente a esta Chamada Pública serão
feitos na sala de Comissão especial na Secretaria Municipal de Educação e Inovação, com endereço na
Rua da Praia, s/ n.º, Centro, nesta cidade, mediante apresentação de pendrive ou email dos interessados,
e as sessões públicas de entrega e abertura dos envelopes, bem como da seleção dos projetos de venda
ocorrerão no auditório da Secretaria de Educação e Inovação.

15.1. As organizações de agricultura familiar que tiveram seus projetos de venda selecionados, antes
da contratação serão convocadas para apresentar amostras dos produtos ofertados, no prazo de 03 (três)
dias úteis, ao contar do dia seguinte à notificação.
15.2. A amostra de cada produto deverá ser apresentada em saco plástico transparente, devidamente
etiquetado contendo o nome da organização, do agricultor associado que apresentou projeto de venda,
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17. DO PERÍODO DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

18. DO PERÍODO DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

e a identificação da Chamada Publica. A amostra destina-se à avaliação do produto a ser adquirido,
devendo ser submetida a testes necessários.
15.3. As amostras serão analisadas em evento público, podendo participar qualquer parte interessada,
por equipe de Nutrição e Comissão, obsevando-se as cacacterísticas organolépticas(sensoriais), que
serão verificada através de degustação, comparação, de acordo as características própria do produto na
Secretaria Municipal de Educação e Inovação, situada na Rua da Praia, s/n° - Centro – Goiana, PE.
15.4. A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências
deste Edital implicará a automática desclassificação do item e/ou do projeto, resultando no não
credenciamento do item e/ou do projeto, conforme o caso.
15.5. Os produtos deveram está em conformidade com as especificações constante no termo de
referencia e com exigência da vigilância sanitária, quando necessário.
15.6. A comissão Especial emitirá um parecer técnico sobre a aprovação ou reprovação, quando for
caso, devidamente assinado e identificado.

16. DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
16.1. O fornecedor que tiver as amostras aprovadas será declarado credenciado, estando apto a
firmar contrato, momento em que será providenciada a publicação do resultado do julgamento do
presente Chamamento Público no Diário Oficial do Município de Goiana – DOE GOIANA, no sítio da
internet da Prefeitura Municipal de Goiana, no seguinte endereço eletrônico www.goiana.pe.gov.br , e
ainda na forma de mural afixado na secretaria Municipal de Educação e Inovação, situada na Rua da
praia, s/n.º, Centro, Goiana-PE.
16.2 Após a publicação terá início a prazo de recurso, que é de 03(três) dias úteis, seguido de idêntico
prazo para as contrarrazões deverão ser dirigidos ao secretário de educação.
16.3 Decididos os eventuais recursos, o procedimento será encaminhado ao Chefe do Executivo
Municipal para Ratificação. Após a ratificação, o fornecedor será convocado para comparecer à
Secretaria Municipal de Educação e Inovação para assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da notificação.
16.3.1 Caso o (s) credenciado (s) não atenda (m) à convocação, será (ao) automaticamente
descredenciado (s) da presente Chamada Pública.
16.4 Considerando o limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, por associações e cooperativas de agricultores familiares formais e informais (cujo valor
máximo é de R$ 20.000,00 por DAP física/ano), poderão ser firmados diversos Contratos, com o
mesmo objeto, mas com produtores distintos, a fim de atender a demanda total para tais produtos.

17.1. A entrega dos gêneros será realizada quinzenalmente, sendo uma no início de cada quinzena do
mês, mediante solicitação do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação e
Inovação. As referidas entregas deverão ocorrer apenas nas segundas e terças feiras, conforme
programação do Departamento supracitado.

18.1. O produto que não responder as exigência desse edital será devolvido, ficando o fornecedor
obrigado substituir o produto diretamente na unidade escolar, 02 (dois), dias úteis após a notificação
da unidade escolar.
18.2. Fica reservado aos membros da Comissão o direito de visitar a área de produção do gênero
alimentício adquirido da Agricultura Familiar, sempre que achar necessário.
18.3 Na ausência de produção de algum gênero alimentício pelo agricultor familiar, ou organizações
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20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

19. DO LOCAL DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

os mesmos sofrerão as seguintes sanções: Suspensão Temporária da participação no fornecimento dos
produtos oriundos da agricultura familiar, ficando impedido de contratar por prazo não superior a 02
(dois) anos.
18.4. O recebimento dos produtos será feito por servidor ou comissão constituída para esse fim e
obedecerá ao seguinte trâmite:
18.5. O credenciado/contratado dirigir-se-á ao local da entrega (conforme endereços constantes no
anexo V) munido da Nota Fiscal e da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento em três vias,
pertencendo a primeira via à Escola Municipal, a segunda ao credenciado/ contratado e a terceira ao
Departamento de Alimentação Escolar;
18.6. O servidor, de posse dos documentos apresentados pelo credenciado/contratado, receberá o
produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, qualidade, prazos e outros
pertinentes;
18.7. Aprovado, receberá definitivamente mediante atesto aposto nas três vias da Nota Fiscal
respectiva ou da Ordem de fornecimento.
18.8. Os produtos deverão corresponder às especiações do Anexo II. O recebimento dos produtos será
atestado através do termo de recebimento, conforme Resolução n° 06/2020 doFNDE.
18.9. O produto que não corresponder às exigências deste Chamamento será devolvido no ato da
entrega, ficando a entidade fornecedora sujeita a substituir o produto no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, após a notificação da Secretaria Municipal de Educação e Inovação.

19.1. Os produtos adquiridos através da Agricultura Familiar deverão ser entregues pelo credenciado/
contratado, diretamente nas Escolas Municipais, conforme os endereços constantes no anexo V.

20.1. Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados.
20.2.Entregar os gêneros de acordo com as especificações do anexo II, nos endereços constantes no
anexo V.
20.3. No ato da entrega deverá ser apresentado pelo credenciado/contratado: Ordem de Recebimento
impressa em 03 (três) vias, sendo uma via para o gestor da Unidade de Ensino, uma para o
contratado/credenciado e a última para o Departamento de Alimentação Escolar. As três vias deverão
ser devidamente assinadas pelas partes envolvidas após a conferência das mercadorias entregues; em
caso de devolução de mercadoria, em parte ou em sua totalidade, dever-se-á proceder a ressalva nas
três vias da Ordem de Recebimento, sendo igualmente assinadas pelas partes e datadas;
20.4. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Secretaria Municipal de
Educação e Inovação, dentro do prazo estabelecido neste edital;
20.5. Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração devendo
efetuar a substituição sempre que necessário;
20.6. Manter, durante toda a vigência do Contrato oriundo do credenciamento, os documentos
apresentados para o credenciamento da Chamada Pública;
20.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que porventura causar ao
Município de Goiana ou a terceiros;
20.9. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, acompanhada da documentação necessária;

20.10. Ter conhecimento e acatar que novas unidades poderão ser incluídas ou excluídas conforme
necessidade do programa e determinação da Secretaria Municipal de Educação e Inovação;
20.11. Ao entregar os gêneros, o credenciado/contratado deverá descarregá-los até o interior do local a
ser indicado pela unidade recebedora, aguardar a conferência da entrega e assinar o termo de
Recebimento.
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21. DOS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

23. DAS ANOTAÇÕES NO CADASTRO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Na definição dos preços para aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
estabelecidos neste edital foram consideradas as normas do art. 31 da Resolução n° 06/2020 do FNDE.
21.2. Os produtos orgânicos ou agroecológicos, com certificado emitido pelos órgãos de controle serão
adquiridos com acréscimo de 30% (trinta por cento) superiores ao preço de aquisição deste edital,
fixado para os produtos convencionais, conforme ao art. 31, § 5° da Resolução FNDE n° 06/2020.
21.3 O preço de aquisição para os produtos objeto desta Chamada Pública encontra-se informado no

Anexo II.

21.4. O limite individual de venda do Agricultor Familiar para alimentação escolar deverá respeitar o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP FÍSICA/ ano, sendo controlado pelo
FNDE e MDA, conforme Acordo de Cooperação firmada entre eles.

22.1. O fornecedor será remunerado conforme os itens, quantidades e preços previstos no Edital e
no projeto de venda aprovado pela Comissão Especial.
22.2. O pagamento do Fornecedor Contratado será feito em até 30 (trinta) dias após a comprovação da
entrega dos produtos e da respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada e
corretamente preenchida sem rasuras.

23.1. Serão registrados no cadastro dos credenciados:
a) Todos os fatos e faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes à entrega dos
produtos;
b) As penalidades aplicadas previstas no instrumento contratual e neste Edital.
23.2. Pela infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras irregularidades,
inclusive no cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades:
23.1.1. Advertência.

23.1.2. Anotação restritiva no cadastro, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades previstas, nos
seguintes casos:
a) atraso injustificado na execução do fornecimento contratado;
b) execução do fornecimento em desacordo com o previsto no contrato;
c) qualidade insatisfatória dos produtos entregues.
23.1.3. Descredenciamento.

23.1.4. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser excluído do
cadastro, de acordo com a gravidade da ocorrência, nos seguintes casos:
23.1.5. Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente Edital;
23.1.6.Recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato decorrente do credenciamento;
23.1.7. Prestar fornecimento considerado insatisfatório pelo contratante;
23.1.8. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, será assegurada a defesa prévia do

credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua
notificação.
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24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Anexo I – MINUTA CONTRATO

Anexo II – ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇO DE

AQUISIÇÃO. Anexo III – TERMO DE RECEBIMENTO DA

AGRICULTUTRA FAMILIAR

Anexo IV – FORMULÁRIO DO PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Anexo V – RELAÇÃO DAS ESCOLAS COM SEUS ENDEREÇOS

24.1. A Administração poderá revogar o presente credenciamento, por conveniência administrativa ou
interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado direito à indenização, salvo
em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.

24.2. O interessado no credenciamento é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento e da execução do
Contrato.

24.3. O interessado no credenciamento intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Especial, sob pena de descredenciamento.

24.4. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Especial ou pela autoridade a
ela superior.

24.5. A participação do interessado neste credenciamento implica em aceitação de todos os termos
deste Edital.

24.6. O foro Designado para Julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
da comarca de Goiana.

24.7. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

Goiana, 09 de março de 2021.

José Fernando Veloso Monteiro
Secretário de Educação e Inovação
Portaria 016/2021
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ANEXO – I MINUTA DE CONTRATO

Minuta de Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como Contratante, o MUNICÍPIO DE
GOIANA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 10.150.043/0001-07,Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, por intermédio da Secretaria de Educação e Inovação,
neste ato representada por sua Secretária, a Sra. JOSE FERNANDO VELOSO MONTEIRO,
brasileiro, casado, Jornalista, residente e domiciliado no Loteamento Carvalho Feitosa, nº 510, Goiana,
CEP: 55.900-000, Goiana/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.°105.582.844-04, portadora da cédula de
identidade n.°1.260.50 – SSP/PE. E por outro lado (nome da organização de agricultura familiar ou
agricultor familiar), com sede na , n.° , em (município), inscrita no CNPJ (para grupo formal),
ou CPF (para grupos informais ou agricultor familiar) sob n.° , doravante
denominado (a) CONTRATADO(A), nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, da Lei Federal n°
11.947/2009, da Lei 11.326/06, do Decreto 7.775/12, e da Resolução CD/FNDE n° 26 de 17/06/2013,
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n° 001/2021 resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto deste acordo a aquisição de gêneros alimentícios para as
Unidades Escolares Municipais durante o ano letivo de 2021, provenientes da agricultura
familiar do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações formais que apresentem
DAP JURÍDICA ou Empreendedores Familiares Rurais individuais ou grupos informais que
apresentem a DAP FÍSICA, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
de acordo com a chamada Pública n.°001/2019, a qual fica fazendo parte integrante do presente
Contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA 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 - O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor
Familiar associado que compõe a DAP JURÍDICA, é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP
FÍSICA, assim como o Agricultor familiar individual e grupos informais, por ano civil, referente à sua
produção, conforme a Resolução nº 26/2013 do FNDE para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA deverá 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 consoante com o início das aulas
previstas para o mês março de 2021, sendo o prazo de fornecimento até o término da quantidade
adquirida ou até o dia 31 de dezembro de 2021.

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita pelo credenciado/contratado, nos locais listados
no anexo V do Edital de Chamada Pública, dias e quantidades de acordo com solicitação
realizada pela Secretaria de Educação e Inovação.
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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. Nome do
Agricultor
Familiar

2. CPF 3. DAP 4. Produto 5.
Unidade

6.
Quantidade/
Unidade

7.
Preço
unitári
o

8.
Valo
r

Total

Parágrafo único – O valor supramencionado será fixo e irreajustável, salvo nas hipóteses descritas na
Cláusula Décima Quinta.

CLAÚSULA SÉTIMA – No valor mencionado na Cláusula Sexta estão às despesas com frete,
embalagens, 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 da seguinte
dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PNAE ENSINO FUNDAMENTAL:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2080.0000
Elemento de Despensa:33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE EJA:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2081.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE AEE:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2082.0000
Elemento de Despensa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
DOS QUILOMBOLAS:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2083.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
NAS CRECHES:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2078.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
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Fonte de Recursos do PNAE
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DO PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
NA PRÉ ESCOLA:
Projeto Atividade: 12.306.0238.2079.0000
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE
Elemento de Despensa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos do PNAE

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.

Parágrafo único – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para
pagamento da CONTRATADA, 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 recursos do
FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-
se-á conforme ao § 1°, do art. 20 da lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – A CONTRATADA 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.

CÁUSULA 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 da CONTRATADA o
ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes a sua culpa ou dolo
na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses
públicos sobre os interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o Contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos da CONTRATADA;

b. Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da
CONTRATADA;

c. Fiscalizar a execução do Contrato;
d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Parágrafo único – Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa da
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CONTRATADA, deve respeitar o contraditório e a ampla defesa e o equilíbrio econômico- financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas,
mediante a apuração por meio de procedimento administrativo próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- A multa prevista no presente Contrato e no Edital, após regular
processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A focalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Educação e Inovação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública
n.°xxx/2018, pela Resolução n°. 026/2013 e pela lei n° 11.947/2009 e também pela Lei Federal
n°8.666/93, a qual será aplicada, também, nos aspectos em que a legislação específica e o
Contratado forem omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardada 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 ou entregue diretamente com o devido protocolo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vigésima, 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 até a entrega
total dos produtos adquiridos ou até o dia 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – É competente o Foro da Comarca de Goiana (PE) para
dirimir qualquer controvérsia que se originar deste Contrato.

E, por estarem justos, e acordados, formam o presente Contrato em... (......) vias de igual teor,
e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

Goiana (PE), de de 2021.

PREFEITURAMUNICIPAL DE GOIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
INOVAÇÃO

Contratada
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TESTEMUNHAS:

1.
CPF/MF n°
2.
CPF/MF n°
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS DE

REFERÊNCIA
PAUTA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA CHAMADA PÚBLICA: AQUISIÇÃO

ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 2021

PRODUTOS HORTIFRUTIS

N° DESCRIÇÃO

UNID
ADE
DE
MEDI
DA

PNAE
CRECH

E

PNA
E

PRÉ-
ESC
OLA
R

PNAE
ENS.
FUND.

PNAE
EJAI

PNAE
AEE

PNAE
QUIL
OMB
OLA

TOTA
L

GERA
L

PREÇ
O

UNIT.
VALOR
TOTAL

QTDE QTD
E QTDE QTDE QTDE QTDE QTDE (R$) (R$)

1 PIMENTÃO – verde de
primeira, tamanho e
coloração uniformes, sem
lesões de origem físicas e
mecânicas, oriundas de
transporte e manuseio.
Isento de sinais de
apodrecimento, sujidades
e materiais terrosos.

KG 250 400 900 410 60 80 2.100 R$ 9,4
9

R$ 19.929,00

2 COENTRO - hortaliça
classificada como verdura
cor verde e fresca. Isento
de sinais de
apodrecimento, sujidades
e materiais terrosos.

KG 120 250 600 200 40 60 1.270 R$ 11,
00 R$13.970,00

3 COUVE FOLHA –
hortaliça classificada como
verdura cor verde e fresca,
com folhas intactas,
tamanho e coloração
uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme,
isenta de enfermidades,
material terrosos, resíduos
de fertilizantes, parasitas e
larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.

KG 40 60 150 40 15 25 330 R$ 5,4
6 R$ 1.801,80

4 CEBOLINHA – Fresca, de
1ª qualidade, tamanho e
coloração uniformes,
devendo ser bem
desenvolvida, firme e
intacta, isenta de
enfermidades, material
terroso e umidade externa
anormal, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte. Extra, molhos
pequenos.

KG 60 100 200 50 14 20 444 R$ 11,
87 R$ 5.270,28

5 JERIMUM – de primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniformes peso
médio de 2 a 3 kg por
unidade, integro,
consistência firme, casca
livre de fungos. Isenta de

KG 250 300 500 150 30 200 1.430 R$ 15,
45 R$ 22.093,50
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enfermidades, material
terroso, umidade externa
anormal, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.

6 INHAME – de boa
qualidade, tamanho e
coloração uniformes, sem
lesões de origem física ou
mecânica. Compacto e
firme, maduro, isento de
enfermidades, material
terroso em excesso,
parasitas e larvas, de
tamanho uniforme.

KG 850 1400 6200 600 150 450 9.650 R$ 6,7
5 R$ 65.137,50

7 MACAXEIRA – de boa
qualidade, sem lesões de
origem física ou mecânica.
Hortaliça classificada como
tubérculo, aspecto
alongado, cheiro e sabor
próprios, com cozimento
garantido, compacta e
firme, isenta de material
terroso, parasitas, mofo,
sem partes arroxeadas,
folhas e talos.

KG 1200 2400 10.800 2.500 80 1.300 18.280 R$ 3,2
5 R$ 59.410,00

8 BATATA TIPO DOCE –
De primeira, compacta,
sem lesões físicas e
mecânicas, cor roxa,
ausência de fungos nas
cascas, sem rama,
tamanho e coloração
uniformes, firme, sem
rachaduras e cortes,
devendo ser bem
desenvolvidas.

KG 850 1300 6800 840 100 660 10.550 R$ 3,4
4 R$ 36.292,00

9 CARÁ SÃO TOMÉ – De
boa qualidade se, lesões
de origem física ou
mecânica oriundas de
transporte e manuseio.
Isenta de sujidades,
parasitas e larvas, de
tamanho uniforme.

KG 850 1400 6200 600 130 500 9.680 R$ 4,8
8 R$ 47.238,40

10 ABACAXI - De boa
qualidade, sem lesões
físicas ou mecânicas
oriundas de transporte e
manuseio, livre de
sujidades e fungos. Com
coroa, tamanho e
coloração uniformes,
devendo ser bem
desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta,
pesando por unidade
aproximadamente entre 1
a 1,5kg.

KG 500 600 2500 550 100 600 4.850 R$ 4,7
1 R$ 22.843,50

11 MAMÃO FORMOSA – De
primeira, livre de
sujidades, mofo, parasitas
e larvas, tamanho e
coloração uniformes, bem
desenvolvidos e maduros,
sem danos físicos ou
mecânicos oriundos do

KG 800 1500 6200 600 300 580 9.980 R$ 2,4
8 R$ 24.750,40
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manuseio e transporte.
Com cheiro e sabor
próprios, polpa firme e
intacta. Sem sinais de
apodrecimento.

12 MELANCIA – De boa
qualidade, sem lesões de
origem física ou mecânica.
Redonda, graúda, livre de
sujidades, parasitas e
larvas. Com polpa firme e
intacta. Madura e bem
desenvolvida. Pesando em
média – 8 kg.

KG 600 550 4.500 500 120 650 6.920 R$ 2,4
1 R$ 16.677,20

13 BANANA PRATA – de
boa qualidade, sem lesões
de origem física ou
mecânica oriundas de
manuseio e transporte. Em
pencas avulsas, tamanho
e coloração uniforme, com
polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvida.

UN 50.000 50.00
0 65.000 10.000 1400 10.000 186.40

0
R$ 0,8

3
R$ 154.712,0

0

14 BANANA COMPRIDA –
verdosa, em pencas, de 1º
qualidade, tamanho e
coloração uniformes, com
polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos,
oriundos de manuseio e
transporte inadequados.
Livre de sujidades.

UN 3.000 3.000 40.000 5.000 1.000 5.000 57.000 R$1,6
0 R$ 91.200,00

15 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
transporte. Extra, graúdos
e selecionados.

KG 80 130 350 120 20 40 740 R$ 7,7
5 R$ 5.735,00

16 MILHO VERDE –Espiga
de milho apresentando
grãos bem desenvolvidos
e novos, porém macios e
leitosos, Os grãos devem
apresentar cor amarelada
clara, brilhante e cristalina.
Embalados em sacos
próprios com 50 espigas
cada.

UN 200 450 5000 800 80 600 7.130 R$ 1,2
6 R$ 8.983,80

TOTAL GERAL R$ 596.044,38

ANDREZZA VIEGAS GOMES
NUTRICIONISTA RT
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ANEXO III

TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR

1. Atesto que (nome da Entidade Executora)
CNPJ representa por (nome do

representante legal) CPF recebeu em
/ / 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
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ANEXO IV

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

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº-----------
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Município 5.CEP

6. Nome do representante legal 7.CPF 8.DDD/Fone

9.Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente
B – Grupo Informal
1. Nome do Proponente

3. Endereço 4. Município 5.CEP

6. Nome da Entidade
Articuladora 7.CPF 8.DDD/Fone

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
1.
Nom
e 2.CPF 3.DAP 4.Nº da Agência 5. Nº da Conta Corrente

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município
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4. Endereço 5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail 7.CPF

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E
PRODUTOS

1.Identificação
do agricultor
familiar

2.
Produto

3.Unida
de

4.Quan
tidade

5.Preço/
Unidade 6.Valor Total

Nome

CPF

Nº DAP Total agricultor

Nome

CPF

Nº DAP Total agricultor

Nome

CPF

Nº DAP Total agricultor

Nome

CPF

Nº DAP Total agricultor

Nome

CPF

Nº DAP Total agricultor

Total do projeto

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1.
Prod

2.Unida
de

3.Quantid
ade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto
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uto

Total do
projeto:

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS
DOS PRODUTOS

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de
abrangência)

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:

CPF:

Local e Data:
Agricultores Fornecedores

Assinatura
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do Grupo Informal
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ANEXO V

ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ENTREGA

ESCOLASE
CRECHES
MUNICIPAIS NA
SEDE

ENDEREÇO

1 Irmã Marie Armelle Falguières Trav. da Praça Duque de Caxias,
s/n.

2 IV Centenário Rua do Tanquinho, s/n.
3 Dr. Manoel Borba Praça Frei Caneca, s/n.
4 Profª. Zilma Gemir Baracho Rua Sessenta e Nove, s/n –

Nova Goiana
5 Diogo Dias Travessa do Gravatá, s/n.
6 Dr. Benigno Araújo Rua Jornalista Edson Régis, s/n.
7 Cônego Fernando Passos Rua Augusta, s/n.
8 Major Manoel Gadelha Rua Clementino Coelho, s/n.
9 Profª. Lizete Maria de Souza

Rodrigues Vila Mutirão, s/n.

10 Lourenço de Albuquerque
Gadelha Loteamento Flexeiras, s/n.

11 Dr. Ludovico Correia Rua Manoel Carlos de
Mendonça, s/n.

12 Dr. Araújo Filho Sítio Jatobá, s/n.
13 Profª. Tarcila Coutinho Amaral Recanto Bom Tempo, s/n.
14 Profª. Maria Emília Valença da

Silveira
Assentamento do Engenho
Diamante

15 Iracema Nogueira Rabelo Vila Mutirão, s/n.
16 Nossa Senhora das Maravilhas Usina Nossa Senhora das

Maravilhas
17 Profª. Belisana Pinto de Abreu de

Araújo 2ª Travessa da Vila Zezita , s/nº.

18 Profª. Cynira Florianna dos
Prazeres

Rua do Sol, S/n Vila Castelo
Branco

19 Creche Mun. Assoc. Mulheres
Construtoras

Lot. Osvaldo Rabelo – Nova
Goiana

20 Creche Mun. Profª Etenile Urbano Recanto do Bom Tempo – 28

21 Creche Mun. Projeto Criança Feliz Av. Dilhermando de Barros
Carvalho, nº 15, Boa Vista

22 Creche Pousada Infantil Nossa
Senhora da Misericórdia

Rua da Soledade, Abrigo de São
José

23 Centro Municipal de Educação
Especial

Travessa do Rosário,s/n
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ANEXO V (CONT.)

ESCOLA OU
CRECHE

MUNICIPAL NOS
DISTRITOS

ENDERE
ÇO

1 Presidente Costa e Silva Rua dos Melões, s/n. - Tejucupapo
2 Manuel César de

Albuquerque
Rua da Gameleira, s/n. – Ponta de
Pedras

3 Edith Gadelha Rua da Gameleira, s/n. – Ponta de
Pedras

4 Lourenço de Albuquerque
Gadelha Praia de Carne de Vaca, s/n.

5 Heroínas de Tejucupapo Rua do Juá, s/n. – Tejucupapo
6 Prefeito Ângelo Jordão Rua da Igreja, s/n. – Ponta de Pedras
7 Adélia Carneiro Pedrosa Rua da Matriz, s/n. São Lourenço
8 Capela de São Sebastião Sítio Gambá, s/n.
9 Francisco Nicolau da Silva Praia de Atapuz, s/n.
10 Eufrásio Vilarim Sítio Ibiapicu, s/n. - Tejucupapo
11 João Carneiro de Melo Sítio Carrapicho, s/n. - Tejucupapo
12 João Gonçalves de

Azevedo Praia de Barra de Catuama, s/n.

13 Dr. Clóvis Fontenelle
Guimarães Sítio Alecrim, s/n. - Tejucupapo

14 Santo Antonio de Pádua Praia de Catuama, s/n.
15 São Thomaz de Aquino Assentamento Ubú, s/n.
16 Jose Maciel da Silva Sítio Aldeias, s/n. - Tejucupapo
17 Santa Maria Sítio Terra Rica – Tejucupapo
18 Arcendrino César de

Albuquerque Sítio Chã de Alegria - Tejucupapo
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