ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2018
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada
Pública de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009 e alterações na resolução/CD/FNDE n.º
25/2012, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae,
durante o exercício de 2018. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a
documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 10 de Outubro de 2018,
na sala da referida comissão, sediada na Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho
- PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.
Telefone:
(083)
3685-1073.
E-mail:
prefeitura@sertaozinho.pb.gov.br/Obs.demais-publicações-site.
Sertãozinho - PB, 18 de Setembro de 2018
JOSENILDO FRANCISCO - Presidente da Comissão

DIVULGAR:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente contratação: Aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do
art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009 e alterações na
resolução/CD/FNDE n.º 25/2012, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/Pnae, durante o exercício de 2018.
2.0.JUSTIFICATIVA
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o
caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir
demanda específica - Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas
para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas, conforme legislação pertinente: Lei 11.947, de
16 de junho de 2009: Art. 14.
Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
§ 1º
A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas
pelas normas que regulamentam a matéria. A compra da agricultura familiar para a
alimentação escolar está regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho
de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do
Pnae. Da Fundamentação Legal Específica: Em conformidade ao §1º do art. 14 da Lei nº
11.947/2009 e Resolução nº 26/2017. Medida, que pretende aumentar a qualidade da
merenda escolar oferecida aos alunos e também auxiliar no crescimento dos produtores
familiares locais. Disciplina a referida lei: “ no mínimo 30% [Resolução FNDE
26/2013, Art.29, §3º]da merenda servida nas escolas deve ser comprada de produtores
do próprio município que se enquadrem na categoria de agricultores familiares e/ou
Empreendedores Familiares Rurais”. As características e especificações do objeto da
referida contratação são:
CÓDIGO
1
2
3
5
6

DISCRIMINAÇÃO
COENTRO
BANANA
LARANJA
ALIFACE
POLPA DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS)

UNIDADE
UNID
DUZIA
UNID
UNID
KG

QUANTIDADE P.UNITÁRIO
150
1,50
100
3,00
900
0,50
90
1,00
600
12,00
Total

P. TOTAL
225,00
300,00
450,00
90,00
7.200,00
8.265,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. ( Resolução
FNDE xx/xxxx, Art.29, §3º).

3.0. DO LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Os interessados deverão apresentar envelopes contendo as documentações e respectivas
proposta/projeto de vendas até as 09:00 horas do dia 10/10/2018, na sala da referida
comissão, sediada na Rua Dirson Andrade, 103, Centro, Cep.: 58268-000, SertãozinhoPB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura
dos respectivos envelopes.
4.0. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do..:

FNDE/PNAE, FNDE/EJA, FNDE/PNAC.: 33.90.30.00.00.00.00.

5.0. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola
na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo
com o Art. 27 da Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009 e alterações na resolução/CD/FNDE
n.º 25/2012.
5.1. ENVELOPE – 01
organizado em grupo)

-

HABILITAÇÃO

DO

FORNECEDOR

INDIVIDUAL

[DAP

Física]

(não

5.1.1.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5.1.2. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante,
últimos 60 dias a contar da data de abertura da Sessão Pública;

emitido

nos

5.1.3. Registro do Produto no Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento
[exigência para o proponente que concorrer ao item que passa pelo procedimento de
beneficiamento/industrialização, ex.: polpa de frutas, doces diversos, bolos
diversos e etc.];
5.1.4. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for
o caso;
5.1.5. A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos
de produção própria, relacionada no projeto de venda.
5.1.6. ENVELOPE – 02 – PROJETO DE VENDA [PROPOSTA
INDIVIDUAL [DAP Física] (não organizado em grupo)

DE

PREÇOS]

DO

FORNECEDOR

5.1.6.1. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do
Agricultor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor
participante [em conformidade aos modelos em anexo ao Edital - modelo da Resolução
FNDE n.º xx/xxxx ];
5.2. ENVELOPE – 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
5.2.1. Prova de
agricultor(a)];

inscrição

no

Cadastro

de

Pessoa

Física

–

CPF

[de

cada

5.2.2. O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido
nos últimos 60 dias;
5.2.3. Registro do Produto no Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento
[exigência para o proponente que concorrer ao item que passa pelo procedimento de
beneficiamento/industrialização, ex.: polpa de frutas, doces diversos, bolos
diversos e etc.];
5.2.4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o

caso;
5.2.5. A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
5.2.6. ENVELOPE – 02 – PROJETO DE VENDA [PROPOSTA DE PREÇOS]
DO GRUPO INFORMAL
(Organização em grupo de DAP’s Físicas, sem a formalização da DAP Jurídica)

5.2.6.1. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar de
Agricultores Organizados em Grupo [Grupo Informal] para Alimentação Escolar com
assinatura de todos os agricultores participantes [em conformidade aos modelos em
anexo ao Edital - modelo da Resolução FNDE n.º xx/xxxx];

5.3. ENVELOPE – 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
5.3.2. Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos
60 dias a contar da data de abertura da Sessão Pública;
5.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal;
5.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
5.3.5.
Prova
de
regularidade
Licitante/Proponente/Participante;

com

a

Fazenda

Municipal

da

Sede

do

5.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
5.3.7. Fotocópias [autenticadas e legíveis] do estatuto e ata de posse da atual
diretoria da entidade registrada no órgão competente;
5.3.8. Registro
Abastecimento;

de

Estabelecimento

no

Ministério

da

Agricultura,

Pecuário

e

5.3.9. Registro do Produto no Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento
[exigência para o proponente que concorrer ao item que passa pelo procedimento de
beneficiamento/industrialização, ex.: polpa de frutas, doces diversos, bolos
diversos e etc.];
5.3.9. A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados;
5.3.10. A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle
do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
5.3.11. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando
for o caso.
5.3.12. ENVELOPE – 02 – PROJETO DE VENDA [PROPOSTA DE PREÇOS] DO GRUPO FORMAL
(Organização em grupo formalizado com DAP Jurídica)
5.3.12.1. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Grupo
Formal para Alimentação Escolar participantes [em conformidade aos modelos em anexo
ao Edital - modelo da Resolução FNDE n.º xx/xxxx];
5.3.13. INFORMAÇÕES sobre DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO
Os interessados em concorrer ao(s) item(ns) específico(s): “POLPA(S) DE FRUTA(S)
[produto beneficiado por processo de industrialização]” contido(s) na Planilha de

Discriminação dos Quantitativos, deverão
colocar junto dos
documentos de
Habilitação: REGISTRO DE ESTABELECIMENTO fornecido pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NA PARAÍBA,
também a comprovação do SIF - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL e em papel timbrado
[padronizado participante], assinado e datado, foto, seja com impressão colorida ou
monocromática [preto e branco], do(s) referido(s) produto(s) embalado(s) e
etiquetado(s) do(s) item(ns) específico(s) a que trata o referido tópico.
Os modelos das “Declarações” se encontram disponibilizados no final do Instrumento
Convocatório denominados ANEXOS I, II e III.
6.0. SELEÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA
Após a habilitação, a Entidade Executora deverá fazer a seleção dos projetos de venda,
conforme os critérios estabelecidos na Resolução FNDE nº 26/2013 (e atualizados pela Resolução
FNDE nº 04/2015), abaixo relacionados.
Critérios de seleção
Após o recebimento dos projetos de venda, a entidade executora deverá, inicialmente, dividir
os projetos nos seguintes grupos: Grupo 1 – projetos locais; Grupo 2 – projetos do território
rural; Grupo 3 – projetos do estado; Grupo 4 – projetos do país.
Obs.: Por projetos locais entendem-se aqueles oriundos de agricultores familiares ou de suas
organizações com sede no próprio município onde se localizam as escolas. As compras de gêneros
alimentícios devem ser feitas, sempre que possível, no mesmo município em que se localizam as
escolas.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Assim, após a separação dos projetos de venda, a Entidade Executora deverá
analisar, neste primeiro momento, APENAS os projetos do Grupo 1 (projetos locais),
e observar a seguinte ORDEM DE PRIORIDADE, para seleção dos projetos:
1) Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes.
Voltado para a promoção do desenvolvimento sustentável local e da inclusão social e
produtiva rural, o Pnae prioriza a seleção de projetos de venda oriundos de
assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e comunidades quilombolas.
Para efeitos do normativo do Pnae serão 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 dos
associados/cooperados das organizações produtivas, no caso de grupo formal, e 50% +
1 dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme
identificação na(s) DAP(s).
No caso de empate entre estes, terão 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).
2)
Fornecedores
de
gêneros
alimentícios
certificados
como
orgânicos
ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003
Os alimentos orgânicos e agroecológicos estão diretamente relacionados à
alimentação segura e saudável, bem como ao desenvolvimento regional sustentável e
ao cuidado com o meio ambiente e com as relações de trabalho. Por isso o Pnae
prioriza, como segundo critério na seleção de projetos da agricultura familiar, a
aquisição desses produtos para a alimentação escolar. Neste caso, serão observadas
as condições de certificação e garantia da agricultura orgânica e agroecológica,
conforme apresentado anteriormente neste manual.
3) 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
Os agricultores familiares podem participar da seleção na condição de fornecedores
individuais, ou organizados em grupos informais ou formais (associações e
cooperativas com DAP jurídica). No entanto, os grupos formais têm prioridade sobre
os demais, e os grupos informais sobre os fornecedores individuais.
O acesso e a construção de mercados diferenciados de comercialização dos produtos
da agricultura familiar podem ser potencializados na medida em que os agricultores
estiverem organizados. Por meio de associações e cooperações, os agricultores criam
melhores oportunidades de trabalho e fortalecem a comunidade de forma solidária,
organizando a produção e facilitando o acesso aos mercados consumidores, com
inclusão social e desenvolvimento local. Por isso, o Pnae incentiva a organização,

priorizando os agricultores familiares organizados em associações e cooperativas.
Obs.: Havendo empate neste critério por grupos formais, serão selecionadas as
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares no seu quadro de
sócios, conforme extrato da DAP jurídica, que contém a composição do seu quadro de
sócios.
DEMAIS GRUPOS (Grupo 2 – projetos do território rural; Grupo 3 – projetos do
estado; Grupo 4 – projetos do país):
APENAS quando as entidades executoras não obtiverem as quantidades necessárias de
produtos
oriundos
de
agricultores
familiares
locais,
estas
deverão
ser
complementadas com propostas de produtores do território rural, do estado e do
país, nesta ordem de prioridade.
8.0. INFORMAÇÕES sobre o PROJETO DE VENDA
No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar conforme Anexo V (modelo da Resolução FNDE n.º 26/2017).
A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública
e registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos. O
resultado da seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação
dos proponentes e no prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s)
para assinatura do(s) contrato(s).
O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
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.
Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até
05 dias [úteis], conforme análise da Comissão Julgadora.
9.0. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
9.1. ORIENTAÇÕES
A Entidade Executora poderá prever na Chamada Pública a apresentação de amostras
dos produtos a serem adquiridos, para que sejam previamente submetidos ao controle
de qualidade, observando-se a legislação pertinente. As amostras dos alimentos
deverão ser apresentadas pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar (e
assim sucessivamente até a classificação necessária à contratação), e servirão para
a avaliação e seleção do produto a ser adquirido, imediatamente após a fase de
seleção do processo de venda. Em acordo com a sazonalidade, a Entidade Executora
poderá prever cronogramas de entrega dos produtos para o controle de qualidade,
submetendo os contratos a tal condicionalidade.
A avaliação dos produtos a serem comercializados se dará a partir de três
critérios: a) Se atendem às especificações da Chamada Pública; b) Se possuem
certificação sanitária, quando houver essa exigência; c) Se atendem ao teste de
amostra, em que seja possível qualificar as suas características sensoriais.
Este passo é especialmente relevante para produtos que necessitam de concessão
sanitária. Afinal, os produtos da agricultura familiar devem atender à legislação
sanitária.
Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a alimentação escolar devem
atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida por um dos serviços de
sanidade abaixo: • Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/Ministério da
Saúde) ou Anvisas locais ou estaduais; • Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária (Suasa/ Mapa) ou serviços de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM).
É importante esclarecer que os produtos “in natura”, sem nenhum tipo de

processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já os
produtos de origem vegetal que passaram por algum tipo de processamento devem ser
analisados pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e suas instâncias em âmbito estadual, regional e municipal.
Todos os produtos de origem animal, inclusive ovos e mel, necessitam da avaliação
sanitária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem a
responsabilidade de avaliar sanitariamente esses produtos. Eles podem ser
inspecionados por uma das seguintes instâncias: Serviço de Inspeção Municipal – SIM
(permite a comercialização em âmbito municipal); Serviço de Inspeção Estadual – SIE
(permite a comercialização em âmbito estadual); e Serviço de Inspeção Federal – SIF
(permite a comercialização em todo território nacional).
Além dessas certificações, existe o Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária (SUASA), iniciativa de âmbito federal que visa unificar as formas de
certificação sanitária para produtos de origem animal – em fase de implementação.
9.2. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
O(s) fornecedor (es) classificado(s) PROVISORIAMENTE em primeiro lugar, deverão
entregar as amostras indicadas no quadro abaixo na Sala de Reuniões do ORC, com
sede à Dirson Andrade, 103, Centro, Cep.: 58.268-000, Sertãozinho-PB, até o dia ou
dentro 05 dias úteis após ser declarado
vencedor, até as 17:00 horas, para
avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser
submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O
resultado da análise será publicado em XX dias após o prazo da apresentação das
amostras.
Nº

Produto

9.2.1. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:
Produtos

Quantidade

Local da entrega

Periodicidade de
Entrega (semanal,
Quinzenal)

10.0. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 30º [trigésimo] dias após a última entrega do mês,
através de transferência bancária e/ou cheque nominal a critério da administração,
realizada pelo Setor Financeiro, mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para
cada faturamento.
11.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
http://sertaozinho.pb.gov.br/ e Sede da Prefeitura Municipal.
11.1.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação
sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem
animal e vegetal.
11.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de
R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerão as
seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.
II - 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$ 20.000,00.
11.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato
[A Lei de Licitações e Contratos (nº 8.666/1993) contém as regras que regulamentam
os contratos administrativos, que se aplicam também aos contratos de compra
oriundos da Chamada Pública. ] 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 Capítulo III – Dos Contratos,
da Lei 8.666/1993.

Sertãozinho - PB, 19/09/2018.

________________________________________
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

________________________________________
PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)
O(A)
(nome
do
Grupo
Formal)
________________________________________,
CNPJ
nº
__________________,
DAP
jurídica
nº
____________________
com
sede
__________________________________________________, neste ato representado(a) por (nome do
representante
legal
de
acordo
com
o
Projeto
de
Venda)
______________________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº
_____________, CPF nº ___________________, nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se
responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos
Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta
Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA
referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e
demais documentos normativos, no que couber.
Local, ____/____/_____
_____________________________________
Assinatura
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS DECLARAÇÃO
DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)
Eu,__________________________________
representante
da
Cooperativa/Associação
____________________________________________________________,
com
CNPJ
nº__________________________________________
e
DAP
Jurídica
nº
___________________________________declaro, para fins de participação no Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de
venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem
esta cooperativa/associação.
Local, ____/____/_____
_____________________________________
Assinatura

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU
FORNECEDORES INDIVIDUAIS DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)

Eu,___________________________________________________________________,
CPF
nº_______________________________ e DAP física nº___________________________________,
declaro, para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que
os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de
produção própria.
Local, ____/____/_____

_____________________________________
Assinatura
ANEXOS IV
MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
PRODUTOS CONVENCIONAIS (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos)

Produtos

Mercado 01
Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado 02
Data:
Nome:
CNPJ:
Endereço:

Mercado
03
Data: Nome:
CNPJ:
Endereço:

Preço Médio

Preço
Aquisição*

de

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no
edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº
26/2017, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da
agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas
com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto.
Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
PRODUTOS ORGÂNICOS OU AGROECOLÓGICOS (PRODUZIDOS SEM O USO DE AGROQUÍMICOS)

Produtos

*Mercado 01
Nome: CNPJ:
Endereço:

Mercado
Nome: CNPJ:
Endereço:

02

Mercado
03
Nome: CNPJ:
Endereço:

Preço Médio

Preço
Aquisição*

de

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. A Entidade Executora que priorizar na
chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em
até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais,
conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. (Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º).
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados.

Os

produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no
edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº
26/2017, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da
agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas
com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto.
Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.

ANEXO V
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 Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

12. Nº de Associados
15. Nome do
legal
18. Endereço

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 14. Nº de Associados com DAP
11.326/2006
Física
representante 16. CPF
17. DDD/Fone
19. Município/UF

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS
1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

Cronograma
de
Entrega
dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
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
Formal

do

Representante

do

Grupo

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS

Fone/E-mail:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

Organizado por Entidade Articuladora ( ) Sim ( ) Não

5.
CEP
Entidade 10. E-mail/Fone
(quando

9.Nome
da
Articuladora
houver)

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES
1.
Nome
Agricultor (a)
Familiar

do

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5.
Nº 6. Nº Conta
Corrente
Agência

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
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
5. Preço de Aquisição*
Agricultor (a) 2. Produto 3. Unidade 4.
Quantidade /Unidade
Familiar

6.Valor Total

Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total
do
projeto
OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2. Unidade

3.
Quantidade

4.
5.
Valor
Preço/Unidade Produto

Total

6. Cronograma
por de
Entrega
dos Produtos

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
Informal

do

Representante

Local e Data:

Agricultores (as)
Grupo Informal

do

Fornecedores

Grupo

(as)

Fone/E-mail:
CPF:

do Assinatura

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
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente

II- Relação dos Produtos
Produto

Unidade

Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário

Total

Cronograma
de Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).

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
Data:

e

Assinatura
do
CPF:
Fornecedor
Individual

