
ESTÂDO DA PÀRÀÍBÂ
PREFEITURÂ üI'{ICIPAL DÊ DI,,AS ESTRADÂS

SECRETARTA DE ÊU,CÂçÃO

cHÁfiADÂ PúBLIca NQ Wor/2o23, para aquisiçâo de gêneros alimentÍcios diretamente da
Agpicultura Fanilian e do Enpreendêdor Familiar Rural conforne §1e do art. 14 da Lei ne
7L.94712€í,/9 e Resolução F DE no 2612013.

A Prefeitura ilunicipal de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de dlreito público, com sede
à Ruâ do Coméncio, no 23, Centro, Duas Estnadas - PB, inscrita no CNPJ sob ne
íà8.787.OL21W1-1O, nepresentada neste ato pela Prefeita Constitucional, a Sênhora Joyce
Renally Félix Nunes, no uso de suas pnerrogativas legais e considerando o disposto no Art.
,.4, da Lei no 7!.94712e09 e Resolução FNDE ne 26, de L7/O7/2O13, atnavés da Secrêtaria
ltunicipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alinentÍcios
da Agricultura Familiar e do Enpreendedor Faniliar RuraL, destinados ao atendimento do
Progpamâ Nacional de Alimentação Escolan/PME, durante o perÍodo de 07 a 27 de Fevereiro
de 2O2r. Os interessâdos (Gnupos Fonmais, Informais ou Fonnecedones Individuais) deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no perÍodo até o dia 27 de
Fêvereiro de 2O21, às 12:Og horas, na sede da Prefeitura l4unicipal de Duas Estradâs - PB,
localizada na Rua do Comércio, n" 23, centro, Duas Estradas - PB.

1. OBJETO
o objeto da pnesente Chamada Públicâ é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultuna
Farniliar e do Ernpreendedor Familian Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
AlimentaÇão Escolar - PNAE, conforne êspecificâções dos gêneros alimentÍcios abaixo:

PRU'TO

ÂBACÂX! de boa qualidâde, sem lesóês dê
origens físicas ou mecánicas.
BAr{âr{Â PaATA de boa qualidadê, seln lesões de
origeos fisicas ou mecânicas.
BÂTÂTÂ fi)€E de boa qualldade, s€o lesôes de
origens fÍsicas ou necâni€ãs.
BÂÍATÂ II{GLESÂ de primeira, co pacta ê
fime, sen lesóes de origens fisicas ou
mecâni.cas.
BEÍERRABA de boa qualidàde, sen lesôes de
ori8êns fisicâs ou mêcánicas.
CEBOTA de boa qualidade, sen lesões de
origens fÍsicãs ou fiecânicãs
CE qTRA de boa qualidade, sem lesôes de
origens físicas ou mecânicâs.
CHlrCl{, de boê qualidad€, sen lesões dê
origens físicas ou mecânicas.
COEiITRO, hortaliça classificada coíro vêrdura
cor verde, fresca, de boa qualidade, sên
lesôes de origens Íísicas ou mecânicas. Kg l,lolho
JERIT{,Íi de boa qualidâde, sêo lesôes de
origens físicas ou necânicas. kg
LÂnArA PERÂ de primêira "in nâtura",
apresentando grau dê fiaturêção tal que the
permita suportar a nanÍpulação, o transporte
e â conse.vâçâo en condições adequãdas para
o consuno, sêú Iesões de origens fÍsicas ou
mecânicas. kg
IIÀCÂXEIRÀ de boa qualidade, sem lesõês de
oÍ'igens físices ou necânicâs- kg
ÉâàãO HAvaÍ de boa qualidade, sen lesões de
o.igens fÍsicas ou ecânicas. kg
üELAl.cIÂ de boà qualidade, sem lesôes dê
onigens físicas ou mecânicas. kg
ltErio AltAtrELo de boâ quêIidade, se lesões kg
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de onigens fiticas ou mecânicas.

16 PIüEITÂo VERDE de prineira, tamanho e
coloaação unlforlíes, sem 1esôes de origens
físicas ou mêcânices.
PoLPA DE FruTA, sABm ÂBACÀ«, eo eobalageo

l7 plásticã ê rêf.igeradã de 1 (g, coo registrc
de inrpeção sanitáriâ.
mlpÀ DE FRIrTÂ, SÂaOR ACEROLÂ, em embalagem

18 plástica e refrigerada de 1 Xg, (or rcgistro
de inspeçâo sanitária.
POLpÂ DE FRUTÂ, SÂE(n C lÁ, em embalegêm

19 plástice e r€frigerada de 1 Kg, cot rêgistÍ.o
de inspêção sanitária.
POLPÂ DE FRUTÀ, SAAOR CAIU, em embalagem

2O plásticâ e refrigerâda de 1 Kt, coi registrc
de inspeção sanitária.
POLP^ DE FRUTA, SÂÃ)R GOIÁBÀ, em embalagêm

27 plástica e refrigerada de 1 Kg, co .egistro
de inspeção sanitária.
POLPA DE FRUIA, SAAd ,UII{GÂ, em eobalagen

22 plástica e .efrigeradâ de 1 Kg, cd registro
de inspeçãô sanitária.
POLPA DE FRUTA, SÂEOR I,Ííg['-CA]Á, EN

2) e balagem plástica ê ref.igerada de 1 l(9,
coo regist.o de inspeção sanitária.
T$aATE aspêcto globoso, cor vernelha,

,^ c1âssiíicada con lêguíl}e, grãúde, de polpa
Íimle e inta(ta, isento de Iesões de origens
fÍsicas ou mecânicas.

3a0 6,75

kg 2SO 8,83

kg 5O0 aA,OO

kg 9@ 14,33

kg 9sO 15,66

kg 9gO 14,33

kt agà 14,13
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2. F(XTE DE RECURSO

Recursos pnóprios do Í'lunicÍpio de Ouas Estradas:
o4.OO - r2.3e6.26à2.2o].1 - soo - 3. 3.90. 3o.o1j
o4.oo - 72.106.2o,o2.29j.7 - 55. - 3.3.90.30.01.

3. HABILrTAçÂO DO FORI{ECEmR
Os Fornecedores da Agricultura Faniliar poderão conercializar sua produção agrícola na
forma de Fornecedores Individuais, Grupos fnformais e Grupos Formais, de acondo com o Art.
27 da Resolução FNDE ne 26/2Ot3.
3.1. E]{VEL@E o Ol - HABILITAçÃO DO FORÍ{ECEDOR Ii[rMDlrÂL (não organizado em gFupo).
O Fornecedor Individual deverá aprêsentan no ênvêIopê ne 01 os documentos abaixo
relacionâdos, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadâstro de Pessoa FÍsicâ - CPF,
II - o extrato da DAP FÍsica do agricultor familian participante, emitido nos últimos 60
diasj
III - o Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura FaniLiâr e/ou Empreendedor
FaniLiar Runal para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor papticipantêi
fV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especÍfica, quando for o caso;
e
e) a declaração de que os gêneros alinêntícios a serem entregues são oniundos de produção
do própria, relacionada no projeto de venda,
3.2. EiN'ELOPE II9 01 - HÂBILITAçÂO Íx) GRUPO II{FOR}I'IL
O Grupo Infonmal deverá apresentar no Envelope ne 01, os documentos abaixo nelacionados,
sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscnição no Cadastno de Pessoa Física - cPFj
If - o extrato da DAP FÍsica do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;
IÍf - o Projeto de Venda de Gêneros AlinentÍcios da Agnicultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor panticipante;
IV - a prova de atendimento de nequisitos previstos em lei especÍfica, quando for o caso;
e
e) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entnegues são oriundos de produção
do própria, nelacionada no pnojeto de venda.
3.3. EIIVELOPE 1{9 01 - HABILITAçÃO DO GRUPO FOR'.IAL
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O Grupo InformaL deverá apnesentar no Envelope ne 01, os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitaÇão:
I - a prova de inscniçeo no Cadastro Nacional de Pessoa turÍdica - CNpl;
II - o Extrato da DAP JurÍdica para associações e cooperatÍvâs, emitido nos últimos 60
dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Fedenal, relativa à Seguridade Social, e ao
Fundo de Garantia por Tempo dê Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de Posse da atual dinetoria da entidade registrada no
órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gênero AlimêntÍcios da Agricultura Familiãr para Alimentação
Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentÍcios a serem entregues são pnoduzidos pelos
associados/cooperados ;
VrI - a declaPação do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atêndimento do limite individual de venda de seus cooperados/associ.adosj
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em tei especÍfica, quando for o
caso.

4. ET{VELOPE i|g 02 - PRO]ETO DE VEM',A
4.1. No Envelope na 02 os Fornecedores Individuaj.s, Gnupos Informais ou Grupos Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agriculturâ Familian
confonme Anexo I (modelo da Resolução FNDE n.s 26/2Af3).
4.2. A nelação dos proponentes dos pnojetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrâda em ata após o término do prazo de apresentação dos pnojetos. O nesultado da
seleção será publi€ado 01 (um) dia após o prazo da publicação da r elação dos proponêntes e
no pnazo de 03 (três) dias o(s) se1êcionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s)
contrato(s).
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme
cpitérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Al.imentÍcios da Agricultura Familiar o
nome, o CPF e ne da DAP Física de cada agricultor familian fonnecedor quando se tratar de
Fornecedon Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurÍdicâ da organização produtiva
quando se tratar de Grupo Formal.
4.5. Na ausêncià ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abentura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05
(cinco) dias, conforme análise da Conissão fuLgadora.

s. cRrTÉRros DE sEtEçÂo Dos BEr{EFICTÁRIOS
5.1. Pana seleção, os projetos de venda habilitadâs serão divi.didos em: grupo de projetos
de fornecedores locais, grupo de projetos do territónio rura1, grupo de pnojetos do
estado, e grupo de propostas do paÍs,
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ondem de prioridade para
seLeção:
I - o grupo de projetos de fonnecedores locais terá pnioridade sobre os demais grupos.
II - o gruPo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do
estado e do País.
fII - o grupo dê projetos do estádo têrá prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ondem de prioridade para
seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, às comunidades tradicionais indÍgenas e as
comunidades quilonbolas, não havendo prioridade entre estesj
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados co0to orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei ne 10.831, de 23 de dezembro de 2OO3;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declanação de Aptidão ao
PRONAF - DAP lurÍdica) sobne os Gnupos Informais (agri.cultores familianes, detentores de
Declaração de Aptidão ao PROMF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornêcêdores Individuais (detentores de DAP FÍsica); Caso a EEx. não obtenha âs
quantidades necessárias de pnodutos oriundos do gnupo de projetos dê fonnecedores locais,
estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais gnupos, en acordo com os
critérios de seleçâo e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2,



5.4. No caso de êmpate entre gnupos fonmais, tenão prionidade organizações com maj-or
poncentagem de agricultores familiares e/ou empreendedor.es familiares runais no seu quadro
de sócios, conforme DAP lurÍdica.
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entne
as Partes, poderá optar-se pela divisão no fonne€imento dos pnodutos a serem adquiridos
entre as organizaçôes finalistas.
1. Para o processo de habilitação, os fornecedones da Agnicultuna Fâmiliar ou do
Empreendedor Familiar Rural., em conformidade com sue Declenação dê Aptidão do PRONAF,
(Fonnecedores individuais, Fornecedones dos Grupos Informais e Fornecedores dos Grupos
Fomais), deverão entregân ao Conselho Escolar os documentos prescritos nos § 1o, § 2a, §
3e, do Art. 27 da Reso1ução FNDE ns 26, de f7/O7/2O73.

6. DAs AI,IOSTRÂS DOS PROOUTOS

o(s) fornecedor(es) classifi.cado(s) em primeiro Lugar deverão êntregaF as amostras dos
produtos pelos quais concorrenam na Secretania l.lunicipal de Educação, com sede à Rua
Vereador láder condim, S/N, Centro, Duas Estràdas - PB, até o did 27 de Fevereiro, até as
17 horas, para avâliaÇão e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais devenão ser
submetidas a testes necessári.os, imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da
anáIise será publicado em 01 (um) dia após o pnazo da apresentação das amostras.

7. LOCÂL E PERI@ICIDADE DE EI{TREGA DOS PROUTOS
A entrega dos gêneros alimentÍcios deverá respeitar o cronograma seguinte: todos os
produtos deverão serem entregues na Secretaria tlunicipal de Educação, com sede à Rua
Vereador Jáder Gondim, S/N, Centno, Duas Estradas - PB, semanalmente, no dia a ser
deterninado pela Secretaria.

8. PAGAüE ÍO
7 O pagamento será nealizado até 10 (dez) dias após a última entnega do mês, através de
transferência bancária mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao
fornecinento efetuado, vedada à anteci.pação de pagamento, para cada faturamento.

9. DISPOSIçôES GERAIS
9.1. A presente Chamadã PúbLica poderá ser obtida nos seguintes locais: na sede da
Prêfeitura t'lunicipal de Duas Estradas e na secretania Hunicipal de Educação e no site
oficial da Pnefeitura l4unicipal de Duas Estradas.
9.1. Os pnodutos alimentÍcios deverão atender ao disposto na legislação sanitária
(federa1, estadual ou municipal) especifica para os alimentos dê origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor famlliar rural
para a ali.mentação escolar deverá respeitan o valor máximo de R$ 2O,OOO,OO (vintê miI
reais), por DAP/Ano/Entidâde Executorâ, e obedecerá as seguintes negras:
I - Para a conercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão rêspêitar o valor máximo de R$ 20.0OO,OO (vinte mil reais),
por DAP/Ano/E. Ex.
II - Para a comercialização com gnupos foryâis o montante máxi o a ser contratado sená o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurÍdica multiplicado pelo
linite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser
contratado = ns de agricuLtores famiLiares inscritos na DAP jurÍdica x R$ 20.AAA,AA.
9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada atnavés de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri.cultura Familiar para Alimentação Escolâr que
estabelecerá com clareza e precisão as condições parâ sua execução, expressas em cfáusulas
que definam os direitos, obnigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do CapÍtulo IfI - Dos
Contratos, da Lei 8.666/1993.

Duas Estradas - PB

Prefeita lttunicipal

2023.



Maria da een-ha Gome§f da Silva
secretária líunicipal de Educação



ANEXO I

Modelo Proposto de Contrato de Venda

(MODELo)

CONTRATO N.' t20xx

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTiCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua

N.o , inscrita no CNPJ sob n.o

representada nestê ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a)

doravante denominado CONTMTANTE, e por outro lado

(nome do grupo formal ou informal ou fomecedor individual), com situado à Av.

o.o_, em (município), inscrita no CNPJ sob n.o

(para grupo formal), CPF sob n.o

grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A),

fundamentados nas disposições da Lei n" 11.94712009 e da Lei n" 8.666/93, e tendo em

vista o que consta na Chamada Pública no resolvem celebrar o presente

contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIilIEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de

educação básica pública, verba FNDUPNAE, _ semestre de 20XX, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.o 

-,
o qual fica Fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de

anexação ou transcrição.



b.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fomecer os gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar ao CONTMTANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCETRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de ate R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçâo, conforme a

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no

quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)

receberá o valor total deR$_U.

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

Recebimênto e das Notas Fiscais de Vênda pela pessoa responsável pela alimentação

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

O preço de aquisição e o preço pago ao fomecedor da agricultura familiar e no cálculo

do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e

materiais, assim como com os encargos Íiscais, sociais, comêrciais, trabalhistas e

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaçôes decorrentes do presente contrato.



Produto Unidade Quantidade

Pêriodicida

de de

Entrega

Preço dê Aquisiçâo

Preço Unitário
(diwlga.Io n.
chamada públlcâ)

Preço Total

Valor Total do Contrato

GúUSULAQUINTAT

As despesas deconentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

PROG. ALTMENTAÇÃO ESCOLAR -

CLÁUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea

"a', e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, eÍetuará o seu

pagamento no valor conespondente às entregas do mês anterior.

CúUSULA SÉTffiA:

Pnae



c.

d.

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

do CONTRATADO, está sujêito a pagamênto de multa de 2%, mais juros de O,1o/o ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 1 1 do

artigo 45 da Resolução CD/FNDE no 2612013 as copias das Notas Fiscais de Compra,

os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestaçôes de contas,

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

Alimentaçáo Escolar e documentos anexos, estando à disposiçáo para comprovação.

GúUSULA NoNA:

É de exctusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimênto de danos

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

êxecução do contrato, não excluindo ou reduzindo estia responsabilidade à fiscalização-

GúUSULA DÉGI]UIA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses

particulares poderá:

modiÍicar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inapüdão do

CONTRATADO;

fiscalizar a execução do contrato;

aplicar san@es motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTMTANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

culpa do CONTRATADO, deverá rêspeitar o equilíbÍio econômico-financeiro,

garantindo-lhe o aumento da remuneraçáo respectiva ou a indênização por despesas já

realizadas.



CLÁUSULA DÉCIUA PRIItrEIRA:

A multa aplicadâ após rêgular processo administrativo poderá ser descontâda dos

pagamenlos eventualmente devidos pelo CONTMTANTE ou, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficaÉ a cargo do respectivo fiscal de contrato, da

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

Alimentação Escolar - CAE e ouúas entidades designadas pelo contratante ou pela

legislação.

cúusULA DÉcmA TERCEIRA:

0 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.o /20XX, pela

Rêsolução CD/FNDE no /20XX, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei n" 11.947nOO9,

em todos os seus termos.

cúusULA DÉCilIIA QUARTA:

Este Conbato podeÉ ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as

partes, esguardadas as suas condiçÕes essenciais-

cúUsuLA DÉcilrA Qu!NTA:

As comunica@es om origem neste contÍato deveÍão ser formais e erpressas, por meio

de carta, que somentê teÉ validade se enviada mediante registro de recebimento ou

por fax, úansmitido pelas parbs.

CúUSULA DÉCNiA SE)ffA:

Esb Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por

carta, consoantê Cláusula Décima Quinta, podeÉ ser rescindido, dê plêno direito,

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos

seguintes casos:

por acodo entre as partes;



b. pela inobsêrvância de qualquer de suas condi@ês;

c. por quaisquer dos motivos prêüstos em lei.

CLÁUSULA DÉCilA SÉTHA:

O presente contEto ügorará da sua assinahlra até a entrêga total dos produtos

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até de

de

CúUSULA DÉc[t,A oITAvA:

É competente o Foro da Comarca de para dirimir

qualquer controvérsia que se originar deste @ntrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três

vias dê igual teor e forma, na presença de duas testêmunhas.

(município), _de_ de

CONTRATADO(S) (lndividual ou Grupo lnformal)

CONTRATADA (Grupo Formal)

PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

1.



ANEXO II

Modelo Proposto de Pesquisa de Preço

PESQUISA DE PREÇO

Os produtos pêsquisados para definição dê prêços deveráo ter as mêsmas carac(erÍsticas descritas no êdital de chamada pública.
Na pesquisa de preços, obervar o AÉlgo 29 da Roroluçào FNDE no xxt2oíx, parâ a loleçâo do mercado 6 deflnlção do preço de aquklçào. Priorizar os msrc€dos da
agricultura familiaÍ como feiÍas livres ê outros. Na definiçâo dos pÍeços dê aquisiÉo dos gêneros alimentÍcios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedorês Familiares
Rurais ou suas organizaçôes, a Entidad€ Executora dêvêrá considerar todos os insumos êxigidos tais mÍno d€spôsas com Írete, embalagêns, encârgos e quaisquer outros
necessárioB pâra o fornêcimento do produto. Estaô dêspêsas deveráo sêr acrescidas ao preço médio para deÍinir o preço de aquisiÇâo.

Produtos Convencionais (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).

Preço de

Aquisição*

Mercado 02

Data:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Mercado 03

Data:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Mercado 01

Data:

Nome:

CNPJ:

Endereço:



PÍodutos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de agroquímicos).

Produtos

*Mercado 0í

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Mercado 02

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Mercado 03

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Preço

Médio

*Prêço de

Aquisição

- preço pago ao Íornêcedor dâ agriculturâ familiar, A Entidade Exêcutora quê priorizâr nâ chamada pública a aquisiçâo d€ pÍodutos 
-orgânico§ 

ou agro€colÓgicos podêÍá

acreaôer'oã preços em até 3070 (irinta por cento) em relaçâo âos prêços €stabêlêcidos para produto8 convêncionais, confoÍme Lêi no 12.512, de 14 de outubro de 2011,

(RêBoluçáo no 26/2013, Art. 29: §2o).

eúando houver mêrcados de produtos orgânicos a pesquisa dê preços deve ser nesses mercados. Os produtos pêsquisadog-P!Íâ definiçáo dê prêços deverâo ter as mesmas

câracterísticas deÊcritas no dditâl dê chámada públicâ.Na peiquiéa de preços, observar o AÍlgo 29 dâ Rê.oluçáo FNDE no xí20íx' paÍa a.olêçáo do morcado ê

dêflnl9áo do pÍsço dê aqulslçáo. Priorizar oê mêrcados da agriôutura fainiliar como feiras livres ê outros. Na defnição doÊ preços de aquisiçâo dos gêneros alimêntÍcios da

AgricuÍura FàmilÉr e/ou dos Émpreendedores Familiares Rúrais ou suas organizâçó€s, a Entidadê Exêcutora dêverá con§iderâr todos os insumo8 exigidos tais como

dãspesas com ,rete, €mbalaggns, encargos e quaisquer outrog necêssários para o fornecimento do produto, Estas despesas devêráo ser âcrescldas ao prego médio para

definir o preço de aquieiçâo.



ANEXO I

Modelo de Proieto de Venda

Modelo proposto para os Grupos Formais

de acordo com a Lei n" 11.326/2006

PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAFYPNAE

IDENTIFICAÇAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EOITAUCHAMADA PUBLICA NO

- IDENTIFICAÇAO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nom€ do Proponêntê 2. CNPJ

3. Endereço 4. Municlpio/UF

5- Emeil 6. DDD/Fonê 7.ÇEt

8- N" DAP JurÍdica 9.Banco 10.49êncie Corrêntê 1 1 ,Conta No da Conta

12.N0 dê Associados 14.No de Associados com DAP FÍsica

'15. Nomê do representante 169al 16.CPF 17.DDD/Fonê

18.Endêreço 19. Município/UF

II.IDENTIFICAçAO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE'FNDE/MEC



1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município/UF

4. Ende16ç0 5.DDD/Fone

6. Nomê do rêpresêntantê e o-mail 7 .CPF

l.Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Prêço de Aquisiçâo* S.Cronograma dê

Entrêge dos produlos4.1.Unitário 4.2.f oÉl

OBS:

. Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo

que consta na chamada pública).

Local 6 Data: AsEinatura do Reprêsentanto do Grupo FoÍmal Fonê/E-meil:

III - RELAçAO DE PRODUTOS

Declaro eslar do acordo com as condiçÕes estabelecidas neste projeto e que as informaçÕes acima conferem com es condiÉes de fornecimento.



Modelo Proposto para os Grupos lnformais

GRUPO INFORMAL

6, E-mail (quando houver)

10. E-mail/Fone8. Organizado por Entidade Articuladora

( )Sim ( )Não

da Entidade Articuladora (quando houver)

1. Nome do Agricultor (a) Familiar 6. No Conta Corrsnte



1. Norne da Entidade 2.CNPJ 3.Município

4, Endêreço 5.DDD/Fone

ô. Nome do representante ê e-mail 7,CPF

EXÉêUTORA OO PNAE,FNDE/MEC



1. ldentificação do Agricultor (a) Fâmiliar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço dê Aquisição'

/Unidade

6.Valor Total

Total agricultor

Total âgricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total do projeto

OBS: * Preço publicado no Edital n xxíxxxx (o mesmo quê consta na chamada públicâ).

l.Produto 2. Unidadê 3.Quantidade 4.Prsço/Unidade S.Valor Total por Produto

o.Cronograma de Entrega dos

Produtos

III - RELAçAO DE FORNECEDORE§ E PRODUTOS

tv - ToTALTZAçAO POR PRODUTO



Total do projeto;

Local e Data: Fone/E-mail:

Assinatura do Represêniante do Grupo lnformal CPF:

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo lnformal AssinaluÍa

oêclaro estaÍ de acordo com as condições êstebeÍecidas neste projeto a que as informaÉes acima confêrem com as condiçôês dê fornecimento.



Modelo Proposto para os Fornecedores lndividuais

-- 

PEõJETo o MILIAR PARA ALIMENTAçÂO ESCOLAR/PNAE

FORNECEDOR (A} INDIVIDUAL

1. Nomê do Proponente 2, CPF

3. Endereço 4. MunicÍpio/UF 5.CEP

6. N" da DAP FÍsica 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver)

9.Banco 10.No da Agência I 1.No dâ Conta Corrente

Produto
Unidadê Quantidade Preço de Aquisiçáo" Cronograma de EntÍega dos

produtosUnitário Total

i. IDENTTFICAçÃo Do FoRNEcEDoR

ll- Rêlagão dos Produtos



oBs

* Preço publicado no Edital n xxíxxxx (o

mêsmo que constâ na chamadâ pública).

Nomê CNPJ MunicÍpio

Endereço Fone

Nome do Representante Lêgal CPF

Local e Data: AssinatuÍa do FoÍnecedor lndividual CPFr

DO PNÀE/FNDE/MEC

informaçÕêsacimaconÍeremcomascondiçÕesdêfoÍnecimênto.



O(A) (nome
CNPJ n'

ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS

Co0PERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

do Grupo Formal)
DAP jurídica no

Íepresentado(a) por (nome do Íepr€sentante legal de acordo com o Projeto de Venda)
portador (a) da Cédula de

Identidade RG n' CPF n" nos tennos do
Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizani pelo controle do |imite 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 E)GCUTORA referente à sua produção,
considerando os dispositivos da Lei n" 11.94712009 e da Resolução CDIFNDE n'
2612013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pr..-AE e demais
documentos normativos, no que couber.

Local,

Assinatura

com sede

ato



ANEXO

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR
-PRODUÇÃO PRÓPRrA CRUPOS FORMATS

DECLATL{ÇÃO DE PRODUÇÃO PROPRIA (CHAMADA PÚBLICA N" i}

representante da Cooperativa/Associação
com CNPJ

declaro, para
DAP Jurídica n"

fins de participação no
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos cooperadoíassociados
que possuem DAP fisica e compõem esta cooperativa/associagão.

Local,

Assinatura

ANEXO

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIÀR
_ PRODUÇÃO PRóPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES

INDIVIDUAIS

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA N' )

declaro, para fins de participação no
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda em meu nom€ são oriundos de produção própria.

Local,

Eu,
CPF
no

Assinatura



ESTATD DA PÂRÂÍBA
PREFEITURA ['["NICIPAL DÉ CTJÂS ESTRÀDAS

Âvrso DE LrcrTÂçiro
crtÂ ÂDA HiBLTCÁ Ne Wr.12023

Íorna púbLico que fará realizar através da coíÍissão Per anente de Licitação, sediada na Rua do
comercio, 23, centro, Duas Est.adas - P8, às 12:OO horas do dia 27 de Feverêiro de 2923, Iicitação
modalidôde chamada Pública, pana aquisição dê gêneros alimentÍcios da agricultuna Familiar e do
Enpreêndedor Familiar Rural, pârã o atendimênto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: §19 do art. L4 da LêÍ ne
11.947/2O09, Resolução FNDE ns 26l201J, Lei Federat ne 8.666/93 e suas altêrações postenlores-
Informações: no horário das 08:oo as 13:oo horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Duas Estradas - PB, 27 de laneiro de 2023.
Risonaldo tlalaquiãs da siLva - Presidente da cPL
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IX,ÂS ESrnmÂS

DIÁRIo 0FICIAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTMDAS
Criado pela Lei Munici?al ne 42120oo, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 28 de Janeiro de 2023

ESTÀM DÂ PÂRÂÍSÂ
PREFEITURA }iT{ICIPAL DE IT'ÂS ESTRÂI'ÀS

AVISO DE LICITAçÀO
cú$rÂDA niBLICÂ N' Wr.12023

Íorna público que fará realizar através da comissão Pêrmanente de Licitação, sediada
na Rua do conercio, 23, Centro, Duas Estradas - PB, às 12:06 horas do día 27 de
Fevereirc de 2023, licitação modalidade chamada Pública, para aqulsição de gêneros
alimentícios da Agricultura Faniliar e do Empreendedor Faniliar Rural, para o
atendimento ao Pno8raltla Nacional de Alinentação Escolar - PllAE. Recursos: previstos
no orça ento vigente. Fundãmento legal: §1e do art, 14 da Lei ne 17.94712OO9,
Resolução FNDE ne 26/2atf, Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações posteriores-
Informaçóes: no horário das 08:oO as 13;0O horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Duas Estradas - PB, 27 de laneiro de 2023.
Risonaldo llalaquias da Silva - Presidente da CPL

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB CEP: 58.265{00
CNPJ: O8.787.012l00O1-10
Tel: (83) 3265 1030 - Email: prefeitura@duasestradas.pb-gov.br


