
       

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2021  

 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama localizada na Av. Anísio Ferreira da Silva, nº 

56, Centro, Ibitirama - ES, atendendo a Lei nº. 11.947 / 2009, 

Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013 e Resolução nº 06 de 08/05/2020, Lei 

Complementar 123/2006 e Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, 

realiza chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural do Estado do Espírito Santo para 

Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

A abertura da sessão será às 09 horas, do dia 23 de março de 2021, na Av. 

Anísio Ferreira da Silva, s/n° na Sede da Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES, quando 

será recebida a documentação exigida abaixo de acordo com o Grupo e o 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar. 

1. OBJETIVO 

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor 

familiar rural do Estado do Espírito Santo para atender os alunos matriculados 

na Rede Municipal de Ensino. 

     2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – Fonte de Recurso: PMI/FNDE, consignado na seguinte dotação 

orçamentária: (354) 080001.1236100082.050, elemento de despesa: 

33903000000. 

2.2 – TERMO DE REFERÊNCIA  

1 OBJETO DA COMPRA -  Esta compra deverá ser efetuada por meio de 

CHAMADA PÚBLICA, objetivando se enquadrar ao que estabelece a Lei Nº 

11.947 de 16/06/2009; Resolução/FNDE/CD/Nº26 de 17/06/2013 e  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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Resolução nº 06 de 08/05/2020 por isso deverá constar na chamada as 

seguintes informações:  

 Objetivo da compra; 

 Data, local e hora para recebimento do envelope, que deverá estar 

lacrado e com identificação externa do grupo; 

 Definição dos grupos: formal e informal; 

 Detalhamento da documentação exigida para habilitação separada por 

grupo; 

 Projeto de venda com a proposta; 

 Local e frequência da entrega dos produtos e periodicidade; 

 Forma de pagamento;  

 Disposições gerais; 

Sugerimos que, o projeto de venda possa estar disponível ao agricultor 

familiar, separado por grupo, em um arquivo em Word, a parte do Edital, para 

que os mesmos possam digitar seus dados.  

2 JUSTIFICATIVA – A Alimentação Escolar constitui um dos fatores 
essenciais para o acesso e permanência do aluno na escola oportunizando o 
educando assim a atingir maior grau de escolaridade e consequentemente 
maior facilidade de acesso ao mercado de trabalho, e ao desenvolvimento da 
sociedade em seus aspectos intelectual, cultural e outros. A alimentação 
também condiciona o educando a uma maior qualidade de vida e equilíbrio 
nutricional. Destaca-se entre os princípios apontados pela qualidade de 
ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de condições para 
acesso e permanência na escola. 
Sabe-se que o contexto social brasileiro, é permeado pela desigualdade e 
pela falta de oportunidade ao exercício de muitos direitos fundamentais do 
cidadão. Essa realidade, por sua vez, é tão forte que a simples 
disponibilização do ensino público e gratuito, não é suficiente para assegurar o 
acesso e a permanência de crianças, jovens e adolescentes na escola. 
Na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 208, encontram-se as 
obrigações do estado (União, Estados, Distrito Federal, e Municípios) no que 
tange as garantias à oferta do ensino público. 

 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
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gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria;   
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade;   
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no 
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsáveis, pela frequência à escola. 

Reforçando as disposições contidas em nossa Constituição, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, preconiza: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Ainda como preconização à oferta da alimentação escolar, podemos 
considerar o descrito na Resolução Nº 26, de 17 de Junho de 2013 em seu 
Artigo 2° e Parágrafo único.  

Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar: 
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que 
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, 
inclusive dos que necessitam de atenção específica; 
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II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 
ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, 
abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento 
de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança 
alimentar e nutricional; 
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na 
rede pública de educação básica; 
IV - a participação da comunidade no controle social, no 
acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da 
alimentação escolar saudável e adequada; 
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para 
a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos 
em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e 
pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 
quilombos; e 
VI - o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma 
igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e 
condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 
específica e aqueles que se encontre em vulnerabilidade social. 
Parágrafo único. A alimentação escolar é direito dos alunos da 
educação básica pública e dever do Estado e será promovida e 
incentivada com vista ao atendimento das diretrizes 
estabelecidas nesta Resolução. 

Para efeito de acompanhamento, controle e fiscalização dos recursos 
repassados pelo FNDE, observa-se o que institui a Lei Nº 11.494, de 20 de 
Junho de 2007 em seu artigo 24 e § 13. 

Art. 24.  O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse 
fim (...) 

3 DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO  
3.1. As especificações constam no Anexo I deste Termo.  
3.2. Entregar os produtos solicitados no deposito central da Secretaria de 
Educação conforme cronograma fornecido pela SEMEC, a qual formulará 
semestralmente. 
3.3. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao 
disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto 
(organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, 
toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas 
Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de 
especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber 
(SIE e SIF).  
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3.4 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo 
com o item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 
• Identificação do produto;  
• embalagem original e intacta;  
• data de fabricação;  
• data de validade;  
• peso líquido; 
• Número do Lote;  
• Nome do fabricante;  
• Registro no órgão fiscalizador (SIE e SIF) quando couber. 

4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
4.1. Os agricultores deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária 
atualizado, sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para 
a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios principalmente 
granjeiros.  

5 DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável 
pelas unidades escolares, será responsável pela fiscalização do fornecimento 
dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, 
local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos 
contratados e ainda a observância no constante do item 3.4).  
5.2. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da 
SEMEC e INCAPER. Não serão aceitos produtos cujas condições de 
armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.  

6 DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE  
6.1 Os produtos hortifrútis deverão ser entregues no depósito central da 
Secretaria de Educação e os pães/biscoitos/iogurte diretamente nas Escolas 
do Município conforme relação de endereço Anexo I.  
6.2 Ressaltamos que, a frequência de entrega dos produtos da Agricultura 
Familiar deverá obedecer aos cronogramas em Anexos: 
6.3 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e 
periodicidade poderá sofrer alterações. 
6.4 Serão aceitos somente produtos de primeira ou superior qualidade, 

conforme descrição dos produtos contida nos anexos; 

6.5 Como critério classificatório os fornecedores dos PRODUTOS QUE SÃO 

BENEFICIADOS DE ORIGEM ANIMAL (ANEXO I), deverão encaminhar 

juntamente com a documentação exigida, uma cópia do Selo de Inspeção 

Municipal (SIM). Os PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS DE ORIGEM 

VEGETAL (ANEXO I) deverão encaminhar o Alvará Sanitário; 
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6.6 Os produtos Hortifrutis deverão obedecer às seguintes condições de 

qualidade:  

A. Grau de maturação deverá ser uniforme.  

B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%.  

C. Serão aceitos frutos manchados até 3%.  

D. Não serão aceitos frutos deteriorados.  

E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas.  

F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho. 

G. Serão aceitos apenas os produtos entregues nas quantidades licitadas. 

6.7 O Pão de Batata, Pão Francês Caseiro, Doce de Leite e Iogurte, deverão 

ser entregues nas quantidades e dias estabelecidos pela Nutricionista do 

PNAE, diretamente nas Escolas Municipais de 06h30min as 07h00min. 

 

6.8 O Laudo de Recebimento da Agricultura Familiar deverá ser expedido 

mensalmente e assinado pelo Secretário Municipal de Educação, por um 

Representante da Entidade Articuladora (Incaper ou Sindicato dos 

Agricultores Familiares) e pelo Presidente da Comissão de Recebimento e 

Distribuição de Materiais Licitados conforme Decreto Municipal, sendo a 

base para expedição das notas fiscais do agricultor e consequentemente a 

garantia do pagamento; 

6.8.1 Todos os itens serão adquiridos de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura para o PNAE. 

7 DO PAGAMENTO  
7.1. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 
(trinta) dias após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de 
recebimento na forma descrita no item 6.  

8 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
8.1. A prestação dos serviços será pelo prazo de 116 (cento e dezesseis) dias.  

9 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
9.1 Unilateralmente pelo contratante: 
        I Quando houver modificação das especificações para melhor adequação 



          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
              COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

técnica dos seus objetivos; 
        II Quando necessária à modificação contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
9.2 Por acordo entre as partes:  
        I Quando necessária à modificação do regime de execução dos serviços 
em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais 
originários; 
        II Quando necessário à modificação da forma de pagamento por 
imposição de circunstancia supervenientes, mantidos o valor inicial autorizado, 
vedada a antecipação de pagamento, sem a correspondente execução dos 
serviços. 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1 A contratada deverá entregar os produtos no depósito central da 
Secretaria de Educação e nas Escolas do Município de Ibitirama-ES, 
acompanhado de responsáveis pela conferencias dos gêneros no ato do 
recebimento, em conformidade com a autorização de fornecimento remetida. 
10.2 Arcar com as despesas inerentes à transporte, fretes, bem como, 
qualquer outra relacionada à entrega do produto.  
10.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados, previamente 
higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão 
física, química ou biológica aos alimentos.  
10.4 Os gêneros de características refrigerados deverão ser transportados em 
carros tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade 
dos alimentos no ato da entrega. 
10.5 Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em 
desconformidade, o agricultor deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 
prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, após a notificação, sem prejuízo das 
sanções previstas.  
10.6 Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais 

legislações pertinente.  

10.7 Os três primeiros fornecedores classificados DOS PRODUTOS QUE 
SÃO BENEFICIADOS (ANEXO I) deverão apresentar amostras dos seus 
produtos, no prazo máximo de 48h após a fase de habilitação, em CARÁTER 
CLASSIFICATÓRIO, no horário de 08h00 às 11h00 e de 12h00 às 16h00 
horas, de segunda a quinta-feira, na SEMEC de Ibitirama, para avaliação e 
seleção dos produtos a serem adquiridos pelo PNAE, visto que estes produtos 
deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de 
alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA e pelas autoridades sanitárias locais. As amostras serão avaliadas 
pela Coordenação do PNAE e pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE, 
com o prazo de 05 (cinco) úteis para analise das amostras e expedição de 
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laudo classificatório. 
10.8 Os Hortifrutis (ANEXO II) NÃO PRECISAM APRESENTAR AMOSTRAS 
para avaliação em caráter classificatório; 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
11.1 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do 
edital e no contrato;  
11.2 Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 
especificações e recomendações da contratante;  
11.3 Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à 
execução dos serviços licitados; 
11.4 Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que 
venham a ocorrer, em função da prestação dos serviços; 
11.5 A Ordem de Fornecimento dos Hortifrutis será repassada mensalmente, 

de acordo com o Cronograma mensal de entrega acima citado, podendo 

sofrer cancelamentos e/ou alterações para mais ou para menos nas 

quantidades e possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da 

entrega. A entrega deverá ser nas segunda- feira de 07h00 ás 08h15 no 

almoxarifado da Secretaria de Educação e/ou nos dias estabelecidos pela 

Nutricionista do PNAE; 

11.6 Os pedidos dos PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS (ANEXO I) 

serão repassados mensalmente e o prazo para a sua entrega é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo 

Setor de Licitação da Prefeitura Municipal com exceção do Pão de Batata, 

Pão Francês, Iogurte e Doce de Leite; 

 

11.8 Para divulgar a Chamada Pública, sugerimos que anunciem nas rádios, 

carros de som e jornais de maior magnitude da região, com a seguinte nota:  

“A Prefeitura Municipal de Ibitirama convida a todos os Agricultores 

Familiares, que possuem DAP Física e/ou Jurídica e Talão de Notas do 

Produtor, para participar da Chamada Pública da Merenda Escolar, 

que visa comprar hortaliças, verduras, frutas, entre outros produtos 

beneficiados pela Agricultura Familiar. Os interessados deverão 
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3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

3.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores 

Familiares Rurais deverão protocolar na Sede da Prefeitura Municipal, os 

documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados pela 

Comissão Permanente de Licitação: 

I – Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

apresentar seu projeto de venda no Setor de Licitação da Prefeitura de 

Ibitirama até o dia __ de _______ de 2021 às 09h00, maiores 

informações procurar o Incaper ou pelo telefone: 3569-1351 falar com 

Aristodemo.” 

Informamos que, todo conteúdo dos anexos, digitados de acordo com os 

padrões de formatação das tabelas do Setor de Licitação, serão enviados via 

correio eletrônico ao responsável da Comissão Permanente de Licitação 

Municipal, para agilizar o andamento do processo licitatório. 

 
11.9 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de 
Referência. 

12 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 
12.1. Na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Administração, 
INCAPER e Comissão Permanente de Licitação (CPL), Avenida Anízio 
Ferreira da Silva, s/n, Ibitirama, Espírito Santo.  

13 FONTE DE RECURSOS 
13.1. A Secretaria Municipal de Educação através das Caixas Escolares 
arcará com a despesa decorrente do objeto de aquisição dos gêneros 
alimentícios com recursos provenientes do Convênio FNDE – PNAE e do 
Tesouro Municipal.  

14 DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a 
aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, 
regras e condições. Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais 
como: materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. Ibitirama, 
28 de janeiro de 2021. 
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II – Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada 

Agricultor Familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

III – Certidões negativas Municipal, Estadual e Federal; 

IV – FACA (Fixa de Atualização Cadastral da Agropecuária); 

V – SIM (Selo de Inspeção Municipal) – Somente para os Produtos de 

Origem Animal tais como: laticínios de derivados, carnes, mel, ovos etc; 

VI – Alvará Sanitário – Somente para produtos manipulados de origem 

vegetal tais como: massas, pães, biscoitos, polpa de fruta, etc; 

VII – Registro no MAPA – Somente para polpa de fruta; 

VIII – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar (anexo 1) elaborado conjuntamente entre o Grupo 

Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores 

Familiares participantes; 

IX – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória 

de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal; 

X – Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso. 

3.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 

Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão 

protocolar na Sede da Prefeitura Municipal, os documentos relacionados 

abaixo para ser avaliado e aprovado pela Comissão Permanente de Licitação 

entregar à Comissão Permanente de Licitação: 

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II – Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para 

associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

III – Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e 

Dívida Ativa da União; 
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IV - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada 

na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos 

familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 

Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar (Anexo 1); 

VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória 

de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal; 

VII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso; 

VIII - SIM (Selo de Inspeção Municipal) – Somente para os Produtos de 

Origem Animal tais como: laticínios de derivados, carnes, mel, ovos etc; 

IX - Alvará Sanitário – Somente para produtos manipulados de origem 

vegetal tais como: massas, pães, biscoitos, polpa de fruta, etc; 

X - Registro no MAPA – Somente para polpa de fruta. 

3.3 - Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticadas, publicadas em órgão da imprensa 

oficial ou, ainda, mediante cotejo de cópia com original, por membro da 

Comissão Permanente de Licitação. 

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 

4.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem registrados está 

disponível no Anexo II deste Edital. 

● Como critério classificatório os fornecedores dos PRODUTOS QUE SÃO 

BENEFICIADOS DE ORIGEM ANIMAL, deverão encaminhar juntamente com a 

documentação exigida, uma cópia do Selo de Inspeção Municipal (SIM). Os 

PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS DE ORIGEM VEGETAL, deverá 

encaminhar o Alvará Sanitário; 
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● Os três primeiros fornecedores classificados dos PRODUTOS QUE SÃO 

BENEFICIADOS deverão apresentar amostras dos seus produtos, no prazo 

máximo de 48h após a fase de habilitação, em CARÁTER CLASSIFICATÓRIO, 

no horário de 08h00 às 11h00 e de 12h00 às 16h00, de segunda a quinta-feira, 

na SEMEC de Ibitirama, para avaliação e seleção dos produtos a serem 

adquiridos pelo PNAE de Ibitirama, visto que estes produtos deverão ser de 

primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pelas 

autoridades sanitárias locais. As amostras serão avaliadas pela Coordenação 

do PNAE e pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE, com o prazo de 5 

dias úteis para analise das amostras e expedição de laudo classificatório. 

4.2 CRONOGRAMA DE ENTREGA 

CRONOGRAMA MENSAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS BENEFICIADOS:  

 

 

 

 

 

 

PRODUTOS 
 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
 

MAIO JUNHO JULHO TOTAL 

  02 08 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 19 26  

  
   

    

DOCE DE 
LEITE  70    70     70    70    70    70  420 

FILE DE 
TILAPIA 

15
0   

15
0     

15
0    

15
0     150    

15
0   900 

IOGURTE  
1.7
00    

1.7
00     

1.7
00     

1.7
00    

1.7
00    

1.70
0 10.200 

MACARRÃO 
CASEIRO  

10
0    

10
0     

10
0    

10
0     

10
0   100  600 

OVOS 
81
0  

81
0  

81
0  

81
0  

81
0  

81
0  

81
0  

81
0  810  

81
0  

81
0  810  9.720 

PASTA DE 
ALHO  

10
0    

10
0     

10
0    

10
0     

10
0   50  550 

POLPA DE 
ACEROLA  50    50    50    50    50    50   300 

POLPA DE 
MANGA  50    50    50    50    50    50   300 
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CRONOGRAMA MENSAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS BENEFICIADOS: 

 
PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA TOTAL 

 

1º Mês 
Fevereiro 

2º Mês 
Março 

3º Mês 
Abril 

4º Mês 
Maio 

5º Mês 
Junho 

5º Mês 
Julho 

116 dias 

Pão de Batata 
(Terça e Quarta) 

7.500 15.000 10.500 12.000 15.000 
9.000 

69.000 

Pão Francês 
(Segunda e Sexta) 

9.000 13.500 12.000 12.000 10.500 
10.500 

67.500 

CRONOGRAMA MENSAL DE ENTREGA DOS HORTIFRUTIS: 

PRODUTO 
 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
 

MAIO JUNHO JULHO TOTAL 

  02 08 22 01 08 15 
22 29 

05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 
05 19 26  

      

  

    

     

BANANA 
PRATA 100  100  

10
0 

 10
0 

 10
0  

10
0 

 10
0  

10
0 

 10
0  

10
0 

 10
0 

 10
0 

 
1.200 

BANANA 
NANICA 150  150  

15
0 

 15
0 

 15
0  

15
0 

 15
0  

15
0 

 15
0  

15
0 

 15
0 

 15
0 

 
1.800 

BANANA 
DA TERRA 250  250  

25
0 

 25
0 

 25
0  

25
0 

 25
0  

25
0 

 25
0  

25
0 

 25
0 

 25
0 

 
3.000 

LARANJA     
    

  
 20

0 
 200 

 
200 

 
200  20

0 
 20

0 
 200 

1.400 

MEXERICA     
    

  
 25

0 
 250 

 
250 

 
250  25

0 
 25

0 
 250 

1.750 

MORANGO   100  
   10

0   
 10

0 
  

 
 10

0 
   10

0 
   

500 

     
    

  
    

  
 

  
     

 

ABOBORA 
MADURA 

40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  
480 

ABOBRINH
A 

 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 
360 

CHUCHU 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  360 

PEPINO  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 360 

QUIABO 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  360 

VAGEM  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40 480 

                 
  

    
  

ALFACE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
720 

COUVE 
MANTEIGA 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
360 

CHICÓRIA 
LISA 

10 10 10 10 10 10 
10 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 10 10 

240 

TAIOBA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
600 

REPOLHO 40  40  40  40  40  40  40  40  40  
40  40  40  

480 

               
  

       

BATATA 
DOCE  80  

80  80 
 80 

 80  80  80  80 
 

80  
80 

 80  80 960 
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● Os Hortifrutis NÃO PRECISAM APRESENTAR AMOSTRAS para avaliação 

em caráter classificatório; 

● Os produtos Hortifrutis deverão obedecer as seguintes condições de 

qualidade: 

A. Grau de maturação deverá ser uniforme; 

B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%; 

C. Serão aceitos frutos manchados até 3%. 

D. Não serão aceitos frutos deteriorados; 

E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas; 

F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho; 

G. Serão aceitos apenas os produtos entregues nas quantidades licitadas. 

 A Ordem de Fornecimento dos Hortifrutis será repassada mensalmente, de 

acordo com o Cronograma mensal de entrega acima citado, podendo sofrer 

cancelamentos e/ou alterações para mais ou para menos nas quantidades e 

possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da entrega. A 

entrega deverá ser nas segunda-feira de 07h00 ás 08h15 no almoxarifado da 

Secretaria de Educação e/ou nos dias estabelecidos pela Nutricionista do 

PNAE; 

BATATA 
INGLESA 100  100  

10
0  

10
0 

 10
0  

10
0  

10
0  100  

10
0  

10
0 

 
10
0 

 100  
1.200 

FEIJÃO   500    
50
0 

 
  

50
0    500    

50
0 

   500  
3.000 

INHAME  100  
10
0  

10
0 

 10
0  

10
0  

10
0  100  100  100 

 
10
0 

 
10
0 

 100 
1.200 

MANDIOCA 100 100 100 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 100 
100 

10
0 

100 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 100 
2.400 

MILHO 
VERDE 

150
0  

150
0 

 
15
00 

 
15
00 

 15
00 

 
15
00 

 
15
00 

 
150
0  

15
00 

 15
00 

 
15
00 

 150
0 

 
18.000 

                  
  

       

BETERRAB
A  30  

30  30 
 30 

 30  30  30  30  
30 

 30 
 

30  30 
360 

CENOURA 50  50  50  50  50  50  50  50  50  
50  50  50  

600 

                  
  

       

CEBOLA 
CABEÇA 

50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  
600 

CEBOLINH
A 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
240 

SALSINHA 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60 
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 Os pedidos dos PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS (ANEXO I) 

serão repassados mensalmente e o prazo para a sua entrega é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor 

de Licitação da Prefeitura Municipal com exceção do Pão de Batata, Pão 

Francês Caseiro, Doce de Leite e Iogurte; 

 O Pão de Batata, Pão Francês Caseiro, Doce de Leite e Iogurte, deverão ser 

entregues nas quantidades e dias estabelecidos pela Nutricionista do PNAE, 

diretamente nas Escolas Municipais de 06h30min as 07h00min. 

 O Termo de Recebimento da Agricultura Familiar deverá ser expedido 

mensalmente e assinado pelo Secretario Municipal de Educação e por um 

Representante da Entidade Articuladora (Incaper ou Sindicato dos Agricultores 

Familiares) e pelo Presidente da Comissão de Recebimento e Distribuição de 

Materiais Licitados conforme Decreto Municipal, sendo a base para expedição 

das notas fiscais do agricultor e consequentemente a garantia do pagamento; 

 Todos os itens serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura para o PNAE. 

4.3 PERÍODO DE FORNECIMENTO 

116 (cento e dezesseis) dias, correspondente ao 1º Semestre do ano letivo de 

2021. 

4.4 PREVISÃO DE QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 

ADQUIRIDOS 

A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base 

nos cardápios elaborados por nutricionista da SEMEC e executados pelas 

escolas, encontram-se disponíveis no Anexo II deste Edital. 

4.5 PREÇO 

4.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço 

apresentado pelos proponentes, respeitando o valor máximo estabelecido no 

Anexo ll.  
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4.5.2 Foram utilizados para composição do preço de referencia a média do 

valor de cotação de agricultores familiares, comércios locais e site do Governo 

do Estado e outros. 

4.6 CONTRATO 

O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá 

ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ibitirama e o(s) Vendedor (es) 

habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no 

Anexo III. 

4.7 PAGAMENTO DAS FATURAS: 

4.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura 

familiar ou empreendedor familiar rural habilitado, como conseqüência da 

comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pela Secretaria 

Municipal de Finanças. 

4.7.2. O pagamento deverá ser feito em cheque nominal ou eletrônico e com 

apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 

4.7.3. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 

(trinta) dias após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de 

recebimento. 

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as 

condições fixadas nesta Chamada Pública. 

5.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá 

obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, 

observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

5.3 A Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas, 

considerando-se a ordenação crescente dos valores.  

6. RESULTADO 

A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até 

48 horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública. 
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7. CONTRATAÇÃO 

7.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o 

Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o 

modelo apresentado no item 4.5. 

7.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 

familiar rural deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano. 

8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a 

todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização 

legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às 

penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 

disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação 

vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

8.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as 

escolas conforme cronograma de entrega definido pela escola. 

9. FATOS SUPERVENIENTES 

9.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente 

subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na 

hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam 

vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por 

decisão da Comissão Permanente de Licitação, poderá haver: 

a) Adiamento do processo; 

b) revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 

Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das 

ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão Permanente de Licitação 
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considera-se, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará 

concretizado. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a 

aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, 

regras e condições, assim como dos seus anexos. 

12. FORO 

A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo 

exclusivamente competente o Foro do município de Ibitirama - ES para 

conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

 

 

 

Ibitirama – ES, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

JOSIMAR XAVIER DA COSTA 

Presidente da CPL
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ANEXO 1  

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

ESCOLAR 

 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 001/2021 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

3. Endereço  

 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do representante legal  

 

 7.CPF 8.DDD/Fone 

9.Banco  10.Nº da Agência  11.Nº da Conta Corrente 
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B – Grupo Informal 

1.  Nome da Entidade Articuladora  

 

2.  Município 3.  DDD/Fone 4.CEP 

 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta Corrente 

     

     

     

     

     

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

1. Nome da Entidade  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 

2. CNPJ  

31.726.490/0001-31 

3 .Município 

Ibitirama 

4. Endereço  5. DDD/Fone 
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Av. Anísio Ferreira da Silva, s/n°, Centro, Ibitirama - ES 28 3569 1160 

6. e-mail 

gabinete@ibitirama.es.gov.br/educacao@ibitirama.es.gov.br/licitacao@ibitirama.es.gov.br 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

       

TOTAL DO AGRICULTOR  

TOTAL DO PROJETO 
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IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

Nº 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço/Unidade  5.Valor Total por 

Produto 

1.  

DOCE DE LEITE, embalagem contendo 500g, devendo 
apresentar na embalagem o peso liquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade. 
Ingredientes: leite e açúcar. 

KG 420   

2.  

FILÉ DE TILÁPIA, congelado; com cor, cheiro e sabor 
próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade 
mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial de acordo com as Portarias do 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da 
ANVISA nº105 de 19/05/99. A rotulagem do pescado 
congelado comercializado deve atender à Instrução 
Normativa MAPA nº 22, de 24/11/05, devendo apresentar 
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo 
de inspeção sanitária. 

KG 900   

3.  

IOGURTE, constituído com polpa de fruta sabor morango, 
contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, 
preparado de morango à base de polpa de morango, 
podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o 

KG 10.200   
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produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. 
Isento de microrganismos causadores da decomposição 
do produto. Sua conservação deve ser feita sob 
refrigeração, à temperatura máxima de 10ºC, não sendo 
permitida a adição de substâncias conservadoras, 
embalagem primária individual, tipo dondoca, conteúdo 
líquido de 120 ml, validade mínima de 10 (dez) dias a 
partir da data da entrega. 

4.  

MACARRÃO CASEIRO massa comprida, talharim, 
embalado em pacote resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 01 Kg, reembalado em sacola de 
10 Kg, validade mínima de 02 (dois) meses, a contar no 
ato da entrega. Ingredientes: trigo, ovo e sal. 

KG 600   

5.  

OVO DE GALINHA CAIPIRA, fresco, com aspecto, cor e 
cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração uniformes, 
isento de parasitas e fungos, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em embalagem apropriada. 

UND 9.720   

6.  

PASTA DE ALHO – Tempero caseiro, tipo artesanal, 
tendo como ingredientes somente alho e sal, embalado 
em pote plástico transparente resistente com tampa e 
lacre contendo 500g, reembalado em caixa de papelão 
com 24UN, devendo apresentar na embalagem o peso 
liquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade. 

KG 550   

7.  PÃO DE BATATA de 40g, embalado em sacola plástica 
resistente, devendo apresentar na embalagem o peso 

UN 69.000   
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liquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o 
prazo de validade. Ingredientes: trigo, fermento, batata, 
açúcar, ovo e leite. 

8.  PÃO FRANCÊS CASEIRO 50g, embalado em saco de 
papel, com data de fabricação a contar no ato da entrega. 

UN 67.500   

9.  

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, composto líquido 
extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma polpa de fruta 
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo 
tecnológico adequado, submetido a tratamento que 
assegure sua apresentação e conservação até o 
consumo; isento de fragmentos das partes não 
comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, 
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 
24/07/78 e RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações 
posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, 
nutricionais e específicas no respectivo Regulamento 
Técnico, devendo apresentar identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

KG 300   

10.  

POLPA DE FRUTA DE MANGA, composto líquido 
extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma polpa de fruta 
congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo 
tecnológico adequado, submetido a tratamento que 
assegure sua apresentação e conservação até o 

KG 300   
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consumo; isento de fragmentos das partes não 
comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, 
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 
24/07/78 e RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações 
posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, 
nutricionais e específicas no respectivo Regulamento 
Técnico, devendo apresentar identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

11.  

ABÓBORA MADURA extra, tipo jacaré, tamanho e 
coloração uniformes e sem brilho, firme e compacta, 
devendo ser graúda e 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 480   

12.  

ABOBRINHA VERDE, tipo menina, tamanho e coloração 
uniformes e com brilho, firme e compacta, 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 360   

13.  
ALFACE LISA, fresca, com folhas brilhantes, lisas e 
viçosas, firmes e sem áreas escuras, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades 

KG 720   
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ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos, unidade com aproximadamente 200g 

14.  

BANANA NANICA, em pencas, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, tamanho e coloração uniforme, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida 
e maturação mediana, 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 1.800   

15.  

BANANA PRATA extra, em pencas, frutos com 60 a 70% 
de maturação climatizada, tamanho e coloração uniforme, 
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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológico. 

KG 1.200   

16.  

BANANA DA TERRA, em pencas, frutos com 60 a 70% 
de maturação climatizada, tamanho e coloração uniforme, 
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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológico. 

KG 3.000   
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17.  

BATATA DOCE extra, lisa, firme e compacta, devendo ser 
graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 960   

18.  

BATATA INGLESA extra, lisa, firme e compacta, devendo 
ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 1.200   

19.  

BETERRABA extra, tamanho e coloração uniforme, firme 
e compacta, isentam 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 360   

20.  

CEBOLA de cabeça amarela, firme e compacta, devendo 
ser grauda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 600   

21.  
CEBOLINHA verde fina, fresca, com folhas brilhantes, 
lisas e viçosas, firmes e sem áreas escuras, com 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 

KG 240   
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aparência e qualidade, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, em maço de 
aproximadamente 120g 

22.  

CENOURA extra, tamanho e coloração uniforme, firme e 
compacta, livre de resíduos de fertilizantes, isentam 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos 

KG 600   

23.  

CHICÓRIA lisa, fresca, com folhas brilhantes, lisas e 
viçosas, firmes e sem áreas escuras, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos, unidade com aproximadamente 200g 

KG 240   

24.  

CHUCHU extra, cor verde, tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacta, livre de resíduos de fertilizantes, 
isentam 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 360   

25.  COUVE manteiga fresca, com folhas brilhantes, lisas e 
viçosas, firmes e sem áreas escuras, com coloração e 

KG 360   
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tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos, em maço de aproximadamente 150g. 

26.  

FEIJÃO VERMELHO TIPO 1,  novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionados em fardos lacrados 
. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

KG 3.000   

27.  

INHAME extra, tamanho e coloração uniformes, firme e 
compacto, isentam 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 1.200   

28.  

LARANJA LIMA OU COMUM, in natura, de primeira 
qualidade, tamanho, coloração uniformes , firme e intacta, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

KG 1.400   
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29.  

MANDIOCA tipo branca ou amarela, frescas e com casca 
inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, 
firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 2.400   

30.  

MEXERICA POKAN de primeira qualidade, tamanho, 
coloração uniformes, firme e intacta, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG 1.750   

31.  

MORANGO orgânico de primeira qualidade, tamanho, 
coloração uniformes, firme e intacta, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG 500   

32.  
MILHO VERDE IN-NATURA, não transgênico, 
apresentação espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a 
grande, características adicionais íntegro e sem fungos. 

UN 18.000   

33.  

PEPINO caipira, tipo 1, fresco, tamanho e coloração 
uniformes, firme e compacto, isento 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, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 360   
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34.  

QUIABO in natura, bem desenvolvido; de primeira 
qualidade, tamanho, coloração uniformes , firme e intacta, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte.  

KG 360   

35.  

REPOLHO branco extra, fresco, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, livre de resíduos de fertilizantes, isentam de 
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

KG 480   

36.  

SALSINHA verde, fresca, com folhas brilhantes, lisas e 
viçosas, firmes e sem áreas escuras, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos, em maço de aproximadamente 70g. 

KG 60   

37.  

TAIOBA fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas, 
firmes e com coloração e tamanho uniforme e típico da 
variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos, em maço 
de aproximadamente 500g. 

KG 600   

38.  VAGEM extra, fresca, tipo macarrão curta, cor verde, 
tamanho uniforme, firme e compacta, livre de resíduos de 

KG 480   



          PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
              COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-
ES 

 CEP: 29.540-000 
TEL: 28 3569 1160 

 

fertilizantes, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

TOTAL DO PROJETO:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

A entrega será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação 

 

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

abrangência) 

 

 

 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de 

fornecimento. 

 

Local e Data: 

 

________________________________________ 

Fone/E-mail: 

CPF: 
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Assinatura do Representante do Grupo Formal 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2021  

ANEXO 2 

Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos da 
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural do Estado do Espírito 
Santo e valor máximo a ser pago. 
 

ITEM UN QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO A 

SER PAGO  

1.  KG 420 

DOCE DE LEITE, embalagem contendo 
500g, devendo apresentar na embalagem 
o peso liquido, as informações 
nutricionais, data de fabricação e o prazo 
de validade. Ingredientes: leite e açúcar. 

R$ 18,50 

2.  KG 900 

FILÉ DE TILÁPIA, congelado; com cor, 
cheiro e sabor próprios; sem manchas 
esverdeadas e parasitas; acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e 
validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega; e suas condições 
deverão estar de acordo com a legislação 
vigente, em especial de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, DIPOA n.304 de 
22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da 
Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99. 
A rotulagem do pescado congelado 
comercializado deve atender à Instrução 
Normativa MAPA nº 22, de 24/11/05, 
devendo apresentar identificação e 
contato do fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade, informações 
nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

R$ 38,50 

3.  KG 10.200 

IOGURTE, constituído com polpa de fruta 
sabor morango, contendo leite integral 
e/ou leite integral reconstituído, preparado 
de morango à base de polpa de morango, 
podendo conter outros ingredientes que 
enriqueçam o produto. Conservantes 
permitidos pela legislação vigente. Isento 
de microrganismos causadores da 
decomposição do produto. Sua 
conservação deve ser feita sob 
refrigeração, à temperatura máxima de 
10ºC, não sendo permitida a adição de 

R$ 0,83 
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substâncias conservadoras, embalagem 
primária individual, tipo dondoca, conteúdo 
líquido de 120 ml, validade mínima de 10 
(dez) dias a partir da data da entrega. 

4.  KG 600 

MACARRÃO CASEIRO massa comprida, 
talharim, embalado em pacote resistente 
de polietileno atóxico transparente, 
contendo 01 Kg, reembalado em sacola de 
10 Kg, validade mínima de 02 (dois) 
meses, a contar no ato da entrega. 
Ingredientes: trigo, ovo e sal. 

R$ 16,76 

5.  UND 9.720 

OVO DE GALINHA CAIPIRA, fresco, com 
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, 
tamanho e coloração uniformes, isento de 
parasitas e fungos, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

R$ 0,61 

6.  KG 550 

PASTA DE ALHO – Tempero caseiro, tipo 
artesanal, tendo como ingredientes 
somente alho e sal, embalado em pote 
plástico transparente resistente com 
tampa e lacre contendo 500g, reembalado 
em caixa de papelão com 24UN, devendo 
apresentar na embalagem o peso liquido, 
as informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade. 

R$ 17,83 

7.  UN 69.000 

PÃO DE BATATA de 40g, embalado em 
sacola plástica resistente, devendo 
apresentar na embalagem o peso liquido, 
as informações nutricionais, data de 
fabricação e o prazo de validade. 
Ingredientes: trigo, fermento, batata, 
açúcar, ovo e leite. 

R$ 0,64 

8.  UN 67.500 
PÃO FRANCÊS CASEIRO 50g, embalado 
em saco de papel, com data de fabricação 
a contar no ato da entrega. 

R$ 0,62 

9.  KG 300 

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, 
composto líquido extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma 
polpa de fruta congelada; líquido obtido da 
fruta madura e sã; processo tecnológico 
adequado, submetido a tratamento que 
assegure sua apresentação e 
conservação até o consumo; isento de 
fragmentos das partes não comestíveis e 
sem açúcar; com aspecto em pasta mole, 
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado 

R$ 18,30 
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em embalagem plástica de 1 kg cada 
unidade; e suas condições deverão estar 
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 
12, de 24/07/78 e RDC 272, de 22/09/05 e 
suas alterações posteriores. Deve atender 
às normas de rotulagem geral, nutricionais 
e específicas no respectivo Regulamento 
Técnico, devendo apresentar identificação 
e contato do fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade, informações 
nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

10.  KG 300 

POLPA DE FRUTA DE MANGA, 
composto líquido extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma 
polpa de fruta congelada; líquido obtido da 
fruta madura e sã; processo tecnológico 
adequado, submetido a tratamento que 
assegure sua apresentação e 
conservação até o consumo; isento de 
fragmentos das partes não comestíveis e 
sem açúcar; com aspecto em pasta mole, 
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado 
em embalagem plástica de 1 kg cada 
unidade; e suas condições deverão estar 
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 
12, de 24/07/78 e RDC 272, de 22/09/05 e 
suas alterações posteriores. Deve atender 
às normas de rotulagem geral, nutricionais 
e específicas no respectivo Regulamento 
Técnico, devendo apresentar identificação 
e contato do fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade, informações 
nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

R$ 16,63 

11.  KG 480 

ABÓBORA MADURA extra, tipo jacaré, 
tamanho e coloração uniformes e sem 
brilho, firme e compacta, devendo ser 
graúda e 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

R$ 2,73 

12.  KG 360 

ABOBRINHA VERDE, tipo menina, 
tamanho e coloração uniformes e com 
brilho, firme e compacta, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 

R$ 3,10 
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transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

13.  KG 720 

ALFACE LISA, fresca, com folhas 
brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem 
áreas escuras, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, unidade 
com aproximadamente 200g 

R$ 4,66 

14.  KG 1.800 

BANANA NANICA, em pencas, frutos 
com 60 a 70% de maturação climatizada, 
tamanho e coloração uniforme, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida e maturação mediana, 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

R$ 3,64 

15.  KG 1.200 

BANANA PRATA extra, em pencas, frutos 
com 60 a 70% de maturação climatizada, 
tamanho e coloração uniforme, 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológico. 

R$ 3,09 

16.  KG 3.000 

BANANA DA TERRA, em pencas, frutos 
com 60 a 70% de maturação climatizada, 
tamanho e coloração uniforme, 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, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológico. 

R$ 3,66 

17.  KG 960 
BATATA DOCE extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 

R$ 3,52 
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terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos 

18.  KG 1.200 

BATATA INGLESA extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 5,59 

19.  KG 360 

BETERRABA extra, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, isentam 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

R$ 4,13 

20.  KG 600 

CEBOLA de cabeça amarela, firme e 
compacta, devendo ser grauda, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 3,74 

21.  KG 240 

CEBOLINHA verde fina, fresca, com 
folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes e 
sem áreas escuras, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade, 
sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade, 
de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, em maço 
de aproximadamente 120g 

R$ 13,99 

22.  KG 600 

CENOURA extra, tamanho e coloração 
uniforme, firme e compacta, livre de 
resíduos de fertilizantes, isentam 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

R$ 3,75 
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23.  KG 240 

CHICÓRIA lisa, fresca, com folhas 
brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem 
áreas escuras, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, unidade 
com aproximadamente 200g 

R$ 4,50 

24.  KG 360 

CHUCHU extra, cor verde, tamanho e 
coloração uniforme, firme e compacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, isentam 
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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 2,69 

25.  KG 360 

COUVE manteiga fresca, com folhas 
brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem 
áreas escuras, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, em maço 
de aproximadamente 150g. 

R$ 7,09 

26.  KG 3.000 

FEIJÃO VERMELHO TIPO 1,  novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios com 
teor de umidade máxima de 15%, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies, embalagem 
de 1 kg em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados . A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

R$ 9,94 

27.  KG 1.200 INHAME extra, tamanho e coloração 
uniformes, firme e compacto, isentam de 

R$ 5,09 
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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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

28.  KG 1.400 

LARANJA LIMA OU COMUM, in natura, 
de primeira qualidade, tamanho, coloração 
uniformes , firme e intacta, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 4,05 

29.  KG 2.400 

MANDIOCA tipo branca ou amarela, 
frescas e com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes medianas, firme 
e compacta, sabor e cor próprios da 
espécie, 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, 
devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

R$ 2,41 

30.  KG 1.750 

MEXERICA POKAN de primeira 
qualidade, tamanho, coloração uniformes, 
firme e intacta, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 4,38 

31.  KG 500 

MORANGO orgânico de primeira 
qualidade, tamanho, coloração uniformes, 
firme e intacta, isentas de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 16,82 

32.  UN 18.000 

MILHO VERDE IN-NATURA, não 
transgênico, apresentação espiga de 1ª 
qualidade, tamanho médio a grande, 
características adicionais íntegro e sem 
fungos. 

R$ 0,78 

33.  KG 360 

PEPINO caipira, tipo 1, fresco, tamanho e 
coloração uniformes, firme e compacto, 
isento 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, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. 

R$ 2,86 
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34.  KG 360 

QUIABO in natura, bem desenvolvido; de 
primeira qualidade, tamanho, coloração 
uniformes , firme e intacta, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte.  

R$ 5,33 

35.  KG 480 

REPOLHO branco extra, fresco, tamanho 
e coloração uniforme, firme e compacta, 
livre de resíduos de fertilizantes, livre de 
resíduos de fertilizantes, isentam de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

R$ 2,50 

36.  KG 60 

SALSINHA verde, fresca, com folhas 
brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem 
áreas escuras, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, em maço 
de aproximadamente 70g. 

R$ 12,74 

37.  KG 600 

TAIOBA fresca, com folhas brilhantes, 
lisas e viçosas, firmes e com coloração e 
tamanho uniforme e típico da variedade, 
sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade, 
de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos, em maço 
de aproximadamente 500g. 

R$ 4,93 

38.  KG 480 

VAGEM extra, fresca, tipo macarrão curta, 
cor verde, tamanho uniforme, firme e 
compacta, livre de resíduos de 
fertilizantes, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte 
devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos. 

R$ 7,71 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

ANEXO 3 

MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

CONTRATO N.º........../2021 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

A Prefeitura Municipal de Ibitirama, pessoa jurídica de direito público, com sede 

à Av. Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama - ES, inscrita no CNPJ 

sob n.º 31.726.490/0001-31 representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o 

Sr. _____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e por 

outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à Av. 

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

________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei nº. 11.947 / 2009, 

Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013 e Resolução nº 06 de 08/05/2020, Lei 

Complementar 123/2006 e Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e 

tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2021, resolvem 

celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O objeto desta contratação é a aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural do Estado do Espírito 

Santo para atender os alunos da Rede Municipal de educação básica de 

Ensino, de acordo com a chamada pública n.º 001/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste 

Instrumento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado 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 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES 

ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

- MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda 

de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 

30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 

pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 

A Ordem de Fornecimento dos Hortifrutis será repassada mensalmente, de 

acordo com o Cronograma mensal de entrega acima citado, podendo sofrer 

cancelamentos e/ou alterações para mais ou para menos nas quantidades e 

possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da entrega. A 

entrega deverá ser nas terças-feiras de 07h00 ás 08h15 no almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Educação e/ou nos dias estabelecidos pela 

Nutricionista do PNAE; 

 Os pedidos dos PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS (ANEXO I) 

serão repassados mensalmente e o prazo para a sua entrega é de 05 (cinco) 

dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor 

de Licitação da Prefeitura Municipal com exceção do Pão de Batata, Pão 

Francês Caseiro, Iogurte e Doce de Leite; 
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 O Pão de Batata, Pão Francês Caseiro, Iogurte e Doce de Leite, deverão ser 

entregues nas quantidades e dias estabelecidos pela Nutricionista do PNAE, 

diretamente nas Escolas Municipais de 06h30min as 07h00min. 

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de 

acordo com a chamada pública n.º 001/2021. 

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

de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 

alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

c)   O Termo de Recebimento da Agricultura Familiar deverá ser expedido 

mensalmente e assinado pelo Secretario Municipal de Educação e por um 

Representante da Entidade Articuladora (Incaper ou Sindicato dos Agricultores 

Familiares) e pelo Presidente da Comissão de Recebimento e Distribuição de 

Materiais Licitados conforme Decreto Municipal, sendo a base para expedição 

das notas fiscais do agricultor e conseqüentemente a garantia do pagamento; 

d) Todos os itens serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura para o PNAE. 

CLÁUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 

CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 

(_______________________), conforme listagem anexa a seguir: 

 

1. Nome 

do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

CPF 

3. 

DAP 

4. 

Produto 

5. 

Unidade 

6.Quantidade/ 

Unidade 

7. Preço 

Proposto 

8. 

Valor 

Total 
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CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão 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. 

CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato PMI/FNDE, consignado na 

seguinte dotação orçamentária: (354) 080001.1236100082.050, elemento de 

despesa: 33903000000. 

CLÁUSULA NONA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, 

alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, 

efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês 

anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE se não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, 

mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os 

casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em 

tempo hábil. 

CLÁUSULA ONZE: 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, 

do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
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CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA TREZE: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos 

das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 

apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 

documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA QUATORZE: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR:  

a) A contratada deverá entregar os produtos no depósito central da Secretaria 

de Educação e nas Escolas do Município de Ibitirama-ES, acompanhado de 

responsáveis pela conferencias dos gêneros no ato do recebimento, em 

conformidade com a autorização de fornecimento remetida. 

b) Arcar com as despesas inerentes à transporte, fretes, bem como, qualquer 

outra relacionada à entrega do produto. 

c) Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados, previamente 

higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 

química ou biológica aos alimentos. 

d) Os gêneros de características refrigerados deverão ser transportados em 

carros tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade 

dos alimentos no ato da entrega. 

e) Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em 

desconformidade, o agricultor deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo 

máximo de 02 (dois) dia úteis, após a notificação, sem prejuízo das sanções 

previstas. 
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f) Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e Termo de 

Referência e demais legislações pertinente. 

CLÁUSULA QUINZE: 

O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os 

interesses particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades 

de interesse público, respeitando os direitos 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 a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-

lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já 

realizadas; 

e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e 

no contrato; 

f) Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 

especificações e recomendações da contratante; 

g) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução 

dos serviços licitados; 

h) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham 

a ocorrer, em função da prestação dos serviços; 

i) E demais condições estabelecidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for 

o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DEZESSETE: 
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A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável 

pelas unidades escolares, será responsável pela fiscalização do fornecimento 

dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, 

local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos 

contratados). 

CLÁUSULA DEZOITO: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2021, pela 

Lei nº. 11.947 / 2009, Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013 e Resolução nº 06 de 

08/05/2020, Lei Complementar 123/2006 e Lei complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a 

qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

CLÁUSULA DEZENOVE: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 

entre as partes, resguardada as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA VINTE: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, 

por meio de protocolo, junto a Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

CLÁUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

a) Por acordo entre as partes; 

b) Pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) Quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos após a publicação do extrato do contrato. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) 

dias após a entrega e aceitação dos produtos, com o devido ateste de 

recebimento. 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO: 

O presente contrato também obedecerá as demais condições do Termo de 

Referência. 

CLÁUSULA VINTE E CINCO: 

É competente o Foro da Comarca de Ibitirama - ES para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 

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

três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

____________________(município), ____de________ de ________. 

 

 

_____________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 

 

______________________________________ 

(agricultores no caso de grupo informal) 

 

 

 

 


