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Camamu

Decretos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000

DECRETO MUNICIPAL Nº 061/2022 DE 25 DE JULHO DE 2022.

Nomeia Agente de Contratações, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAMU – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de
Camamu, com base no art. 70, inciso XI e considerando as regras estabelecidas na Lei
Federal n° 14.333/2021, 01 de abril de 2021.
DECRETA:

Art. 1°- Fica Nomeado Agente de Contratação, com as atribuições de tomar
decisões, acompanhar o tramite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a
homologação:
O Sr. AILDO BENEDITO DA HORA CUNHA, servidor efetivo deste
Município.
Parágrafo único: o Agente de Contratação responderá individualmente pelos
atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.
Art. 2° - Em licitação que envolva bens ou serviços especiais o Agente de
Contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no
mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos
praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual
divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido
tomada a decisão.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Camamu, em 25 de julho de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal
Praça Dr. Pirajá da Silva, 275, Centro, Camamu-BA – CEP: 45445-000
TEL: (73) 3255-1483 – Site: www.camamu.ba.gov.br/Email: administracao@camamu.ba.gov.br
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Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001CP/2022

Município de Camamu/BA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público
aos interessados que às 14h00min do dia 18 de agosto de 2022, na sede da Prefeitura
Municipal, realizará a Chamada Pública nº 001CP/2022, aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao
PNAE. Entrega dos Envelopes: a partir da data de publicação do Edital até a data e
horário fixado para abertura dos envelopes, diretamente no Setor de Licitações no
endereço indicado neste aviso. Abertura dos Envelopes ocorrerá no dia 18 de agosto de
2022 (quinta-feira), às 14h (quatorze horas) horário local, no prédio da Prefeitura
Municipal, setor de licitações, situada na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro –
Camamu
–
Bahia
–
CEP:
45.445-000.
Edital
no
DOM:
https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do
seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Quievilin Souza dos
Santos – Secretario Municipal de Educação e Cultura.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - BA
CHAMADA PÚBLICA N.º 001CP/2022
Chamada Pública nº 001CP/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme §1º do art.14 da Lei nº
11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE.
A Prefeitura Municipal de Camamu - BA, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede
à Pç. Dr. Pirajá da Silva, nº 275, Centro, CEP: 45.445-000, Camamu - Bahia, inscrita no CNPJ sob n.
13.753.306/0001-60, representada neste ato pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no
uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na e
nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, através da Secretaria Municipal de Educação, vem
realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, durante o ano letivo de 2022. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no
período de 02/08/2022 a 17/08/2022, às 14 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Camamu – Pç.
Dr. Pirajá da Silva, nº 275, Centro, CEP: 45.445-000, Camamu - Bahia.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
ITEM

OBJETO

UNID

QTD

V. UNIT

01

ABACATE, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, sem escurecimento, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.

KG

4000

4,30
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02

03

04

05

06

07

ABACAXI, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, sem escurecimento, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso
ABÓBORA, de 1ª qualidade, in natura, com casca,
integra e firme, isenta de sujidades, umidade, insetos,
parasitas, larvas ou corpos estranhos, com grau de
evolução completo de tamanho. Sem danos causados por
lesão física ou mecânica. Acondicionada em caixas
próprias. Transportados de forma adequada para o
consumo.
AÇAFRÃO, em pó, deverá apresentar-se com coloração
amarelo intenso, com odor característico, isento de
contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem fechada, indicando data de fabricação e prazo
de validade, embalagem de 200 gramas.
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso, material terroso
e sujidades, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. Devendo ser DESCASCADO, EMBALADO E
CONGELADO, em sacos plásticos transparentes,
embalagem de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o descongelamento
do produto, com data de fabricação e validade. Transporte
e a conservação de forma adequada para o consumo.
Com indicação de peso.
ALFACE, íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme,
com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em
embalagem plástica, com peso expresso. Transportadas de
forma adequada.
ACEROLA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Acondicionada em caixas
próprias. Com indicação de peso.

KG

4000

4,72

KG

6000

4,56

KG

6000

45,00

KG

20000

5,67

UND

6000

4,50

KG

6000

4,44
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08

09

10

11

12

13

14

15

BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de maturação,
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes. De acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. devendo ser transportada de forma
adequada. Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in natura,
tamanho médio, fresca integra e firme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, substâncias
terrosas, parasitos e larvas. De acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
BATATA DOCE, classe média/ graúda, apresentação
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico, sem
defeitos graves (podridão úmida, seca, coração oco ou
negro), Isenta de sujidades, livres de substâncias tóxicas
ou nocivas, para uso culinário em cozimento. Embaladas
em sacos de polietileno com indicação de peso.
BEIJU DE FOLHA, Produzido com no máximo 24 horas
antes do consumo. Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo
ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Contendo rótulo com nome do fornecedor, data de
fabricação e validade (APRESENTAR AMOSTRA).
BEIJU DE COCO, Produzido com no máximo 48 horas
antes do consumo. Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo
ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagem plástica transparente, contendo rótulo com
nome do fornecedor, data de fabricação e validade. Pacote
de
250g.
(APRESENTAR AMOSTRA).
BISCOITO DE GOMA, Isenta de matéria terrosa, mofo,
fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens plástica transparente, contendo
rótulo com nome do fornecedor, data de fabricação e
validade. Pacote de 250g. NÃO SERÁ ACEITO
BISCOITO
ESFARELADO.
(APRESENTAR
AMOSTRA).
BOLO, 1ª qualidade, natural, diversos sabores,
condicionada em embalagem polipropileno transparente,
sem conservantes, isenta de sujidades e parasitas e larvas.
Devendo ser transportado de forma que não deforme.
Apresentando data de fabricação e validade.
(APRESENTAR AMOSTRA).
COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas
e livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagens
transparentes com data da fabricação e prazo de validade.

KG

25000

3,83

KG

25000

5,10

KG

12000

6,00

KG

6000

23,33

KG

10000

21,43

KG

12000

29,73

UND

8000

16,33

KG

4000

16,93
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16

17

18

19

20

21

22

COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de coco,
sem adição de açúcar, textura suave, sabor e odor
característico, não rançoso. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos, Resolução 12/2001 da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
CEBOLINHA, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico. Quanto às características microbiológicas,
estes deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA.
COENTRO, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico. Quanto às características microbiológicas,
estes deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes, isentas de
sujidades parasitas, mofo e larvas. Embalagens c/ 500g,
transparentes com data de validade, fabricação e
fornecedor.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido de
frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos,
limpos, dessecados e moídos de coloração vermelho
intenso, apresentar aspecto, cor cheiro e sabor
característico do produto, alimentício a base de urucum.
Embalagem com 10 unidades de 100 gramas. Deverá
conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
COMINHO, em pó, fino, homogêneo, grãos sãos,
limpos, e moídos, apresentar aspecto, cor cheiro e sabor
característico do produto. Embalagem com 10 unidades
de 100 gramas. Deverá conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, dados de identificação do produto,
fornecedor, marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
COUVE, Parte verde das hortaliças, de elevada
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, hidratadas,
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, isenta
de parasitas, lavas, firmes e bem desenvolvidas. Deve
apresentar aroma, coloração e tamanho uniformes e típica
da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras
que lhe alterem a sua conformação e aparência. NÃO
SERÁ ACEITO MAÇOS MENORES DE 205 GRAMAS.

KG

6000

22,00

MAÇO/UND

4000

3,13

MAÇO/UND

6000

3,50

KG

7000

65,00

KG

3000

23,80

KG

3000

36,73

MAÇO/UND

9000

3,38
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24

25

26

27

28

29

CRAVO DA INDIA, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
DOCE PASTOSO, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagens transparentes com data de fabricação,
fornecedor e data de validade.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco, SUBGRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de matéria
terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem fermentação ou
ranço, sem bolores e leveduras, livre de umidade,
embalagem plástica atóxico transparente de 1 Kg, com
identificação do produto, data de fabricação, validade
mínima de 6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA). NÃO SERÁ ACEITO
COR CARACTERÍSTICO ESCURO, OU TEXTURA
GROSSA.
GRAVIOLA, 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades,
apresentando tamanho, cor e formação uniforme, devendo
ser bem desenvolvido, sem escurecimento, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Com indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e
livre de umidade e fragmentos estranhos. Sabores
variados como: morango, amora, frutas vermelhas,
ameixa, manga, goiaba, entre outras combinações. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, fornecedor, quantidade do produto,
embalagens transparentes com data de fabricação e prazo
de validade.
GOIABA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
HORTELÃ, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico.

KG

2000

45,73

KG

1000

32,17

KG

20000

5,86

KG

4000

7,67

KG

1000

35,30

KG

6000

6,52

UND

4000

3,67
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33

INHAME, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, fungo, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico do produto.
Transporte e a conservação de forma adequada para o
consumo. Transporte deverá ser em caixas vazadas, com
indicação de peso. Evitar cortes no produto.
JENIPAPO, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
LARANJA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
LIMA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.

KG

10000

6,78

KG

5000

7,17

KG

12000

4,32

KG

6000

5,00
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LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características
microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos
padrões
estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
MAMÃO, 1ª qualidade, fruto procedente de planta sadia,
destinado ao consumo “in natura”, devendo se apresentar
fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
MELANCIA, 1ª qualidade, redonda, fresca, categoria
extra-graúda, com aspecto, cor e cheiro de sabor próprio,
com polpa firme e intacta, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação com grau de maturação adequado isenta de
substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas próprias.
MILHO VERDE, cru, com casca, em espiga, novo, são,
de 1ª qualidade, tamanho grande, os grãos devem
apresentar cor amarelara clara, brilhante e cristalina.
Limpo, com grãos bem formados, tenros e macios. Com
aproximadamente 350g. Embalados em sacos próprios
com 50 espigas cada.
OVOS DE GALINHA TERRA, de quintal/caipira, de
galinha, tamanho grande, manipulado em condições de
higiênicas e provenientes de animais sadios. De produção
recente, deverá apresentar livre de sujidades. Não será
permitido manchas, rachaduras ou defeitos na casca.
Deverá ser frescos, apresentar casca limpa e intacta, isenta
de umidade externa anormal, mofo ou cheiro
desagradável. Embalagem: cartela de papelão contendo 1
dúzia ou 21/2 (duas dúzias e meia), embalada com filme
plástico com rótulo contendo todas as informações de
acordo com a legislação vigente.
QUIABO, de 1ª qualidade, fresca, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico do produto.
Transporte e a conservação de forma adequada para o
consumo. Transporte deverá ser em caixas vazadas, com
indicação de peso.

KG

6000

3,15

KG

5000

4,08

KG

20000

2,33

KG

9000

4,60

DZ

8000

14,67

KG

5000

9,38
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TANGERINA, 1º qualidade, grau médio de
amadurecimento, sem batidas, tamanho grande, deve estar
rígida, sem amolecimentos, perfurações ou mofos. Não
será permitida a mistura de diferentes variedades e
espécies
dentro
da
mesma
embalagem.
A
embalagem deverá ser caixas vazadas.
TAPIOCA, seca, classe BRANCA, granulada de boa
qualidade, livre de impurezas que impossibilite o
consumo, isenta de mofo. Embalagem plástica, contendo
rótulo com nome do fornecedor, data de fabricação e
validade. Pacote de 500g. (APRESENTAR AMOSTRA).
Não será aceito produto de cor escura.
SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas verdes,
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidas, devendo apresentar uniformidade
no tamanho, aroma e cor típicos da variedade. Não poderá
apresentar nada que altere a sua conformação e aparência
típica. Deverá esta, de preferência, devidamente embalado
individualmente em saco plástico.
PALMITO, 1ª qualidade, isenta de sujidades, parasitas,
larvas e fungo ou fragmentos estranhos. Descascados em
sacos plásticos transparentes, embalados de 1kg, com data
de fabricação e validade.

UND

6000

1,33

KG

6000

12,00

KG

4000

3,67

KG

6000

35,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução Nº 06, de
08 de maio de 2020).
2. FONTE DE RECURSO
A despesa orçamentária decorrente do Contrato firmado a partir desta Chamada Pública correrá à
conta das dotações vigentes suprida com Recursos provenientes do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a saber:
Unidade: 05.01
Programa: 2015
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 15/00
Podendo ser complementada por:
ELEMENTO: 339030 - PROJETO/ATIV: 2012 - FONTE: 01/ 04

1.

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 Capítulo V da
Resolução FNDE que dispõe sobre o PNAE.
1.1.
ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL
(não organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
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II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas;
e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produçãoprópria, relacionada no projeto de venda.
VI - prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal;
VII - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
VIII - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
1.2.
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
I. a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II. o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III. o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV. a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e
V. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
VI.
prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal;
VII.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
VIII. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
1.3.
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
I. a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II. o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III. a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV. as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V. o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
assinado pelo seu representante legal;
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VI.
a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII.
a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do
limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII.
a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.
IX.
prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal;
X.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA

4.1. 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 III (modelo da Resolução).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada
em ata 01 após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será
publicado 03 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 05 dias o(s)
selecionado(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 critérios
estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.
4.4. 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.
4.5. 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, conforme
análise da Comissão Julgadora.

3.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de
propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I.
o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II. o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de
Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
III. o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o
do estado e do país;
IV. o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I. os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
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a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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 (cinquenta por cento mais um) dos
cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s)
DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm 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).
II. os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo
a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III. os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes,
sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que
regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste
artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP
Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as
partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as
organizações finalistas.
5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em
acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras
indicadas no quadro abaixo na Secretaria Municipal de Educação, até as 14h00min, com sede à Praça
Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000, até o dia 23/08/2022 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 até 03 dias após o
prazo da apresentação das amostras.
Nº

11

12

13

14

PRODUTOS

BEIJU DE FOLHA, Produzido com no máximo 24 horas antes do consumo. Isenta de
matéria terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Contendo rótulo com nome do fornecedor, data de fabricação e validade.
BEIJU DE COCO, Produzido com no máximo 48 horas antes do consumo. Isenta de
matéria terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagem plástica transparente, contendo rótulo com nome do fornecedor, data de
fabricação e validade. Pacote de 250g.
BISCOITO DE GOMA, Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos. Embalagens plástica transparente, contendo rótulo com
nome do fornecedor, data de fabricação e validade. Pacote de 250g. NÃO SERÁ ACEITO
BISCOITO ESFARELADO.
BOLO, 1ª qualidade, natural, diversos sabores, condicionada em embalagem polipropileno
transparente, sem conservantes, isenta de sujidades e parasitas e larvas. Devendo ser
transportado de forma que não deforme. Apresentando data de fabricação e validade.
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25

24

27

COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens transparentes com data da fabricação e prazo de validade.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco, SUB-GRUPO FINA, classe BRANCA,
isenta de matéria terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem bolores e
leveduras, livre de umidade, embalagem plástica atóxico transparente de 1 Kg, com
identificação do produto, data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega e peso líquido. NÃO SERÁ ACEITO COR CARACTERÍSTICO ESCURO, OU
TEXTURA GROSSA.
DOCE PASTOSO, isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagens transparentes com data de fabricação, fornecedor e data
de validade.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Sabores variados como: morango, amora, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba, entre outras combinações. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, fornecedor, quantidade do produto, embalagens transparentes com data de
fabricação e prazo de validade.

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

ITEM

01

02

OBJETO
ABACATE, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, sem escurecimento, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
ABACAXI, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, sem escurecimento, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso

UNID

QTD

PERIODICIDADE
DE ENTREGA
(SEMANAL,
QUINZENAL)

KG

1.000

QUINZENAL

KG

1000

QUINZENAL
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ABÓBORA, de 1ª qualidade, in natura, com casca,
integra e firme, isenta de sujidades, umidade, insetos,
parasitas, larvas ou corpos estranhos, com grau de
evolução completo de tamanho. Sem danos causados por
lesão física ou mecânica. Acondicionada em caixas
próprias. Transportados de forma adequada para o
consumo.
AÇAFRÃO, em pó, deverá apresentar-se com coloração
amarelo intenso, com odor característico, isento de
contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem fechada, indicando data de fabricação e
prazo de validade, embalagem de 200 gramas.
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso, material
terroso e sujidades, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. Devendo ser DESCASCADO, EMBALADO E
CONGELADO, em sacos plásticos transparentes,
embalagem de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o descongelamento
do produto, com data de fabricação e validade.
Transporte e a conservação de forma adequada para o
consumo. Com indicação de peso.
ALFACE, íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme,
com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em
embalagem plástica, com peso expresso. Transportadas
de forma adequada.
ACEROLA, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação. Fruto procedente de planta
sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se
apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de maturação,
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes. De acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. devendo ser transportada de forma
adequada. Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.

KG

2000

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL

KG

5000

QUINZENAL

UND

1.500

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL

KG

6000

QUINZENAL
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BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in natura,
tamanho médio, fresca integra e firme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas
KG
6000
QUINZENAL
para o consumo. Com ausência de sujidades, substâncias
terrosas, parasitos e larvas. De acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
BATATA DOCE, classe média/ graúda, apresentação
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico, sem
defeitos graves (podridão úmida, seca, coração oco ou
KG
3000
QUINZENAL
negro), Isenta de sujidades, livres de substâncias tóxicas
ou nocivas, para uso culinário em cozimento. Embaladas
em sacos de polietileno com indicação de peso.
BEIJU DE FOLHA, Produzido com no máximo 24
horas antes do consumo. Isenta de matéria terrosa, mofo,
fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
KG
1.500
QUINZENAL
estranhos. Contendo rótulo com nome do fornecedor,
data de fabricação e validade (APRESENTAR
AMOSTRA).
BEIJU DE COCO, Produzido com no máximo 48 horas
antes do consumo. Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo
ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagem plástica transparente, contendo rótulo com
KG
2.500
QUINZENAL
nome do fornecedor, data de fabricação e validade.
Pacote
de
250g.
(APRESENTAR AMOSTRA).
BISCOITO DE GOMA, Isenta de matéria terrosa,
mofo, fungo ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens plástica transparente, contendo
rótulo com nome do fornecedor, data de fabricação e
KG
3.000
QUINZENAL
validade. Pacote de 250g. NÃO SERÁ ACEITO
BISCOITO
ESFARELADO.
(APRESENTAR
AMOSTRA).
BOLO, 1ª qualidade, natural, diversos sabores,
condicionada em embalagem polipropileno transparente,
sem conservantes, isenta de sujidades e parasitas e larvas.
UND
2000
QUINZENAL
Devendo ser transportado de forma que não deforme.
Apresentando data de fabricação e validade.
(APRESENTAR AMOSTRA).
COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas
e livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagens
KG
1000
QUINZENAL
transparentes com data da fabricação e prazo de validade.
COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de coco,
sem adição de açúcar, textura suave, sabor e odor
característico, não rançoso. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
KG
1.500
QUINZENAL
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos, Resolução 12/2001 da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
CEBOLINHA, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua MAÇO/UND
1000
QUINZENAL
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico. Quanto às características microbiológicas,
estes deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
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ANVISA.
COENTRO, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua
MAÇO/UND
1.500
QUINZENAL
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico. Quanto às características microbiológicas,
estes deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes, isentas de
sujidades parasitas, mofo e larvas. Embalagens c/ 500g,
KG
1.750
QUINZENAL
transparentes com data de validade, fabricação e
fornecedor.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido de
frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos,
limpos, dessecados e moídos de coloração vermelho
intenso, apresentar aspecto, cor cheiro e sabor
característico do produto, alimentício a base de urucum.
KG
750
QUINZENAL
Embalagem com 10 unidades de 100 gramas. Deverá
conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
COMINHO, em pó, fino, homogêneo, grãos sãos,
limpos, e moídos, apresentar aspecto, cor cheiro e sabor
característico do produto. Embalagem com 10 unidades
de 100 gramas. Deverá conter a validade de no mínimo
KG
750
QUINZENAL
06 meses a 01 ano, dados de identificação do produto,
fornecedor, marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
COUVE, Parte verde das hortaliças, de elevada
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, hidratadas,
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, isenta
de parasitas, lavas, firmes e bem desenvolvidas. Deve
apresentar aroma, coloração e tamanho uniformes e típica MAÇO/UND
2.250
QUINZENAL
da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras
que lhe alterem a sua conformação e aparência. NÃO
SERÁ ACEITO MAÇOS MENORES DE 205
GRAMAS.
CRAVO DA INDIA, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com
identificação na embalagem, peso, fornecedor, data de
KG
500
QUINZENAL
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
DOCE PASTOSO, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos.
KG
250
QUINZENAL
Embalagens transparentes com data de fabricação,
fornecedor e data de validade.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco, SUBGRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de matéria
terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem fermentação ou
ranço, sem bolores e leveduras, livre de umidade,
embalagem plástica atóxico transparente de 1 Kg, com
identificação do produto, data de fabricação, validade
KG
5.000
QUINZENAL
mínima de 6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA). NÃO SERÁ ACEITO
COR CARACTERÍSTICO ESCURO, OU TEXTURA
GROSSA.
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GRAVIOLA, 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades,
apresentando tamanho, cor e formação uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, sem escurecimento, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e
livre de umidade e fragmentos estranhos. Sabores
variados como: morango, amora, frutas vermelhas,
ameixa, manga, goiaba, entre outras combinações. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, fornecedor, quantidade do produto,
embalagens transparentes com data de fabricação e prazo
de validade.
GOIABA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
HORTELÃ, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, turgescentes,
intactas, firmes e bem desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar nada que altere a sua
conformação e aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado individualmente em
saco plástico.
INHAME, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, fungo, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico do produto.
Transporte e a conservação de forma adequada para o
consumo. Transporte deverá ser em caixas vazadas, com
indicação de peso. Evitar cortes no produto.

KG

1000

QUINZENAL

KG

250

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL

UND

1000

QUINZENAL

KG

2.500

QUINZENAL

JENIPAPO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação. Fruto procedente de planta
sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se
apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas
KG
2.500
QUINZENAL
para o consumo mediato e imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
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LARANJA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
LIMA, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho
médio
e
uniforme.
A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com indicação de
peso.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características
microbiológicas, as verduras deverão obedecer aos
padrões
estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.

KG

3.000

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL
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MAMÃO, 1ª qualidade, fruto procedente de planta sadia,
destinado ao consumo “in natura”, devendo se apresentar
fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas
por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas
por insetos, não conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca,
isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Com indicação
de peso. Acondicionada em caixas próprias.
MELANCIA, 1ª qualidade, redonda, fresca, categoria
extra-graúda, com aspecto, cor e cheiro de sabor próprio,
com polpa firme e intacta, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação com grau de maturação adequado isenta de
substancia terrosa, sujidades ou corpos estranhos. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas próprias.
MILHO VERDE, cru, com casca, em espiga, novo, são,
de 1ª qualidade, tamanho grande, os grãos devem
apresentar cor amarelara clara, brilhante e cristalina.
Limpo, com grãos bem formados, tenros e macios. Com
aproximadamente 350g. Embalados em sacos próprios
com 50 espigas cada.
OVOS DE GALINHA TERRA, de quintal/caipira, de
galinha, tamanho grande, manipulado em condições de
higiênicas e provenientes de animais sadios. De produção
recente, deverá apresentar livre de sujidades. Não será
permitido manchas, rachaduras ou defeitos na casca.
Deverá ser frescos, apresentar casca limpa e intacta,
isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro
desagradável. Embalagem: cartela de papelão contendo 1
dúzia ou 21/2 (duas dúzias e meia), embalada com filme
plástico com rótulo contendo todas as informações de
acordo com a legislação vigente.
QUIABO, de 1ª qualidade, fresca, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico do produto.
Transporte e a conservação de forma adequada para o
consumo. Transporte deverá ser em caixas vazadas, com
indicação de peso.
TANGERINA, 1º qualidade, grau médio de
amadurecimento, sem batidas, tamanho grande, deve
estar rígida, sem amolecimentos, perfurações ou mofos.
Não será permitida a mistura de diferentes variedades e
espécies
dentro
da
mesma
embalagem.
A
embalagem deverá ser caixas vazadas.
TAPIOCA, seca, classe BRANCA, granulada de boa
qualidade, livre de impurezas que impossibilite o
consumo, isenta de mofo. Embalagem plástica, contendo
rótulo com nome do fornecedor, data de fabricação e
validade. Pacote de 500g. (APRESENTAR AMOSTRA).
Não será aceito produto de cor escura.

KG

1.250

QUINZENAL

KG

5000

QUINZENAL

KG

Sob
demanda

QUINZENAL

DZ

2000

QUINZENAL

KG

1.250

QUINZENAL

UND

1.500

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL
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SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas verdes,
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidas, devendo apresentar uniformidade
no tamanho, aroma e cor típicos da variedade. Não
poderá apresentar nada que altere a sua conformação e
aparência típica. Deverá esta, de preferência,
devidamente embalado individualmente em saco plástico.
PALMITO, 1ª qualidade, isenta de sujidades, parasitas,
larvas e fungo ou fragmentos estranhos. Descascados em
sacos plásticos transparentes, embalados de 1kg, com
data de fabricação e validade.

KG

1000

QUINZENAL

KG

1.500

QUINZENAL

8. PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de
Transferência ou Ordem Bancária, na Conta Bancária indicada juntamente com o Projeto de Venda,
mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à
antecipação de pagamento, para cada faturamento.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
a) na Prefeitura Municipal de Camamu, no Setor de licitações, localizada á Prefeitura Municipal de
Camamu – Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000.
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. 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 obedecerá 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.
9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza
e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações
e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a
que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
9.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
b) ANEXO II - MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
c) ANEXO III - MODELOS DE PROJETOS DE VENDA
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d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM
ENTREGUES SÃO ORIUNDOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, RELACIONADA NO PROJETO DE
VENDA. (FORNECEDOR INDIVIDUAL)
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM
ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RELACIONADOS
NO PROJETO DE VENDA. (GRUPO INFORMAL)
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.
Camamu -BA, 01 de agosto de 2022.

Quievilin Souza dos Santos
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
(MODELO)
CONTRATO N.º /2022 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 neste ato pelo (a)
Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) _____________________, doravante denominado
CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual),
com situado à Av. _____________, n.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
nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº
001CP/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos
alunos matriculados na Rede de Ensino do Município de Laje no período letivo de 2022, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, descritos no quadro
previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 001CP/2022, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
_____________ (_______________________).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo
deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor 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 fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
Unidade Quantidade Periodicidade
Preço de Aquisição
Produto
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de Energia

Preço Unitário
(divulgado
na chamada
pública)

Preço
Total

1
2
3
4
5
6
7
Valor Total do Contrato
CLÁUSULA QUINTA:
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
com Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do
Município, a saber:
Unidade Gestora: XXXX
Projeto/Atividade: XXX
Elemento de Despesa: XXX
Fonte de Recursos: XXX
CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente
às entregas do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor
da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013
as cópias 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 NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras
entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001CP/2022, pela Resolução CD/FNDE
n° 26/2013 aletrada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, pela Lei nº
8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
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 por fax, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de Camamu (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar
deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
Local, Data.
_____________________________________________
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
______________________________________________
CONTRATADA (Grupo Formal)
______________________________________________
MAUNICÍPIO DE CAMAMU
NOME DO PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
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ANEXO II
MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
PESQUISA DE PREÇO
PRODUTOS CONVENCIONAIS
(Aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).

Produtos

Mercado
Mercado 01 Datas:
Datas:
Nome:
Nome:
CNPJ:
CNPJ:
Endereço:
Endereço:

02

Mercado 03 Datas:
Nome:
Preço
CNPJ:
Médio
Endereço:

Preço
de
Aquisição*

* 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 CD/FNDE n°
26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, 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

Produtos

Orgânicos

ou

Agroecológicos

*Mercado
Nomes:
CNPJ:
Endereço:

(produzidos

01 Mercado
Nome:
CNPJ:
Endereço:

sem

02 Mercado
Nome:
CNPJ:
Endereço:

o

uso

de

agroquímicos).

03
Preço
Médio

Preço
de
Aquisição*

* 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).
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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 CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, 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.
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ANEXO III
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

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 14. Nº de Associados com DAP
11.326/2006
Física

15.
Nome
representante legal

do

7. CEP
10. Agência Corrente

16. CPF

18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

17. DDD/Fone
19. Município/UF

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

3.
Município/UF

2. CNPJ

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

5. Cronograma
de Entrega dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. 001/2022 (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 do Representante do Grupo Formal

Fone/E-mail:
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
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

8. Organizado por Entidade Articuladora () Sim ( ) Não

9.Nome da
Articuladora
houver)

5. CEP

Entidade
(quando 10. E-mail/Fone

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

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5.
Nº 6. Nº Conta
Agência
Corrente

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

2. CNPJ

3. Município
5.
DDD/Fone

4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do
2. Produto
Agricultor (a) Familiar

3. Unidade

4.
Quantidade

5. Preço de Aquisição* 6.Valor
/Unidade
Total
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
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Total
agricultor
Total
agricultor
Total
do
projeto
OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. ***/2022 (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto 2. Unidade

3.
Quantidade

4.
Preço/Unidade

5. Valor
Produto

Total

por 6. Cronograma 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 do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura
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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
Preço de Aquisição*
Produto

Unidade

Quantidade
Unitário

Total

Cronograma de
Entrega
dos
produtos

OBS:
*
Preço
publicado no Edital
da Chamada Pública
nº.
***/2016
(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
Assinatura
e
Individual
Data:

do

Fornecedor

CPF:
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ANEXOI V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE
VENDA. (FORNECEDOR INDIVIDUAL)

O(A) ____________________ (nome do fornecedor individual de acordo com o Projeto de Venda)
___________
(nacionalidade)____________,
__________
(estado
civil),
.................
(profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela)
.............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº
.....................................,
residente
e
domiciliado
(a)......................................,
CEP.....................................,
na
cidade de ...................................................., DECLARA, sob
pena de lei, que os produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, são por este fornecedor
individual conforme normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR
Declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS
O(A) ____________________ (Grupo Informal de acordo com o Projeto de Venda), representado por
___________
(nacionalidade)____________,
__________
(estado
civil),
.................
(profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela)
.............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº
.....................................,
residente
e
domiciliado
(a)......................................,
CEP.....................................,
na
cidade de ...................................................., representante dos
Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados e a ser
entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, serão produzidos pelos Associados e Cooperados
adiante relacionados, conforme normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE
RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL
DE VENDA DE SEUS COOPERADOS/ASSOCIADOS.
O(A) ____________________ (nome do Grupo Formal)________________________, pessoa jurídica
de direito privado,
inscrita no
CNPJ sob
o
nº___________________,
com
sede____________, CEP________________, na
cidade de_____________,
neste
ato
representado(a) por _____________________ (nome do representante legal de acordo com o Projeto
de Venda) ___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), .................
(profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela)
.............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº
.....................................,
residente
e
domiciliado
(a)......................................,
CEP.....................................,
na
cidade de ...................................................., nos termos do
Estatuto Social, representante dos Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que
responsabiliza-se pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus associados e
cooperados dos produtos cotados e a ser entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, conforme
normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO GRUPO FORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKFFNDUZNJM0ODUWM0MZRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Agosto de 2022
37 - Ano XIV - Nº 1321

Camamu

Portarias

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000

PORTARIA DE PESSOAL Nº 085/2022 DE 25 DE JULHO DE 2022.

REVOGA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAMU – ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Camamu, com
base no art. 70, inciso XI e a Lei Municipal 606/2006, considerando que o cargo é de
inteira confiança, de livre nomeação e exoneração.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 103/2021, de 22 de março de 2021, que designou o servidor
público municipal, Sr. AILDO BENEDITO DA HORA CUNHA, para exercer a função
gratificada de Assistente de Convênios e Prestação de Contas, lotado na Secretaria de
Finanças.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a portaria n° 103/2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 25 de julho de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 086/2022, DE 28 DE JULHO DE 2022.

Nomeia membros para compor a
Comissão de Contratação, o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal
de Camamu, para os procedimentos
realizados através da Lei Federal n°
14.133, 01 de abril de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAMU, no uso de suas atribuições legais,
em especial do art. 8º da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto
Municipal nº 020, de 19 de janeiro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão de Contratação da Prefeitura
Municipal de Camamu:
I – Membros Efetivos:
a) AILDO BENEDITO DA HORA CUNHA – CPF n° 975.198.985-04:
b) SAYONARA CRUZ MENDES PASSOS – CPF nº 023.013.755-52;
c) GILVAN SANTANA DE JESUS – CPF nº 938.351.165-68;
d) LÍDIA CONCEIÇÃO LUZ– CPF nº 016.271.135-25;
II – Membros Suplentes:
a) RICARDO SANTANA BISPO– CPF nº 029.251.715-75;
b) RICARDO CONCEIÇÃO PEREIRA – CPF nº 006.369.505-73;
c) RITA MATOS PEREIRA FERNANDES – CPF nº 034.101.267-08;

§ 1º - A Presidência da Comissão será exercida pelo agente público relacionado no inciso
I, alínea “a” deste artigo.
§ 2º - O Presidente da Comissão, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo
membro relacionado no inciso I, alínea “b” deste artigo.
Art. 2º - Compete a Comissão de Contratação receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos às licitações em todas as modalidades previstas na
Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como os procedimentos
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administrativos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação
promovidos pela Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Designa para desempenhar a função de Pregoeira na modalidade de licitação
denominada Pregão, a Sra. SAYONARA CRUZ MENDES PASSOS e os demais
membros da Comissão comporão a Equipe de Apoio.
§ 1º - Consta das atribuições do Pregoeiro e respectiva equipe, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, observada a Lei
n° 10.520 de 17 de julho de 2002.
Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Contratação inicia-se na data da
publicação da presente Portaria.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de julho de 2022.

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal
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