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7%io"  Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL CHAMADA ..PÚBLICA N° 00112018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LiCITAÇÃO N° 25010112018 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ . - ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ, 
in crita no CNPJ/MF n2  05.196.54810001-72, com sede a Travessa São José n° 120, centro, 
ci ade de Acará/PA, neste ato representada pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA prefeita 
m nicipal no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei n° 
1 .94712009 e na Resolução po  38 do FNDE, de 1610712009, Resolução N° 26 do FNDE, de 
1 10612013 e Resolução/CD/FNDE n°. 04 de 0210412015, através da Secretaria Municipal de 
E uçação, vem realizar Chamtda Pública para aquisição  de gêneros alimentícios da Agricultura 
F miliar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
AI mentação Escolar/PNAE, durante o período de 2018. 0$ interessados (Grupos Formais, 
in orariais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 
P ojeto de Venda no dia 2110212018, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Acara, 
lo &izada Travessa São Jose n 0  120, cidade de Acara/PA 

IOI3JETO 	

e' 
O obieto da,`Dresente Chamada-Pública e actuisicãa daQênerosahmenticios daAaricultura 

de 
Alimentação Escolar - no 
ANEXO 1: 

2. FONTE DE RECUR 

L. DOTAÇAO 
2_306.0003 .2.023 

3. ABILITAÇAO DO 

Fornecedores da Agricultura Familiar poderão çomercializrr sua produção agrícola na forma 
de Fornecedores Individuais, Grupos Informais € Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da 
RsnIução N°04/2015 do FNDF 

ENVELOPE N°01 - HABILITAÇAO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em 

O 1 Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope n° 01 os documentos abaixo 
rei rionados  sob pena de inabilitação: 

- rova de inscrição no Cada.tro de Pessoa Física . CPF; 

Extrato da DAP Física do a ricu 1tor familiar participante, ei' itido nos últimos 60 dias, 
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- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

-. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
a riõultores familiares relacionados no projeto de venda. 

3.. ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope n° 01, os documentos abaixo relacionados, sob 
p na de inabilitação: 

Cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
c mpetente; 	 . 

II Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo a sede da 
lic tante pertinente ao seu ramo de atividade e coma 	om objeto desta licitação 

IV - Certidão Conjunta Negativa de Dq
d 	

dqrip a Divida Ativa da 
U ião, regu1ariçIad a Seguridade SocIãT a'Gdftio 	 S. 	.com 9$P negativo, 
ex Sida Reta Re*eita Federc1,4p, BrasiljjjB) e Pãqradq £esaLda Fazenda, Nacional 

V 

W11 	

. 

VI Certidão Negativa de 4Ittos )JfiJiijIII!lÇhtiIILmlIlI(  ativo, Iedida 
peaFazenda Municipal, da sede da licitante ou cejjiqão de Não C.ontrtui*; 

r 
VII .. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

VIII .- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CND7 nos termos do Título Vil-A, da 
Cosolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 11  de maio de 1943 
(Léi n0 .12.440, de 07 de junho ele 2011). 

IX Extrato da DAP Jurídica 	pssociaçoes e cooperativas emitido nos últimos 60 dias; 

X - Alvará de Funcionamento; 

Xl Licença de Funcionamento emitido pela Vi 'ilâ ia Sanitária; 

XII - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
ex edida pelo distribuidor da sede do licitante. 

REPEITURADE 
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X II - Para os produtos de origem animal é necessário aptesentar certificado de registro no 
S F/DIPOA, SIE e/ou SIM do produto. 

X V- Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 

X- Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 
d liite individual de venda dc seus cooperados/aads: 

XI - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

4.IENVELOPE N°02 - PROJETO DE VENDA 

4.1. No Envelope n° 02, os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais. 
daverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
cohforme Anexo II (modelo da Resolução N°4/2015 do FNDE) 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 
registrada em ata 02 (dois) Cl as após t mqpqçqq Ø1psq o dos pçjetos O 
resu!tado da seleção será pubicado 02 ot*tia *.ó ØiUdWWpiJbliBhção dØkção dos 
préponentes eno prazo de Q5 (cipco) da)  sei conv9ggp(s) para 

4.4. Devem constar nos Pffjêtos d~80dèWG~os AIfrr n iG dã~ura Pffiliar o 
nok* o CPF e n° da DP9 	e $ 	rçql fpq$jir 	 q e 	r de 

,-, Fo necedor Individual ou G'ru 1 r aré CNPJ . ÓtP j iMd4 &MSQã p o utiva 
qu rido se tratar de Grupo Formal 

4. . Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 
do envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até cinco (05) 
di , conforme análise da Com ssão Julgadora. 

5. RITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de 
for 1 ecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de 
prcpostas do País. 

Entre os grupos de projetos será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção 

pode projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais meios. 
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- Grupo de projetos de fornecedores do território rural terk prioridade sobre o do estado e do 

11 - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

1 	Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
c4amunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

II - Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
s gundo a Lei n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

111 - Os Grupos Formais (organizações. produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
P ONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 
D claração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 
F rnecedores Individuais (detentores de DAP Física); 

estas 
idos do rupo de 
rojet O" ÍA demais 
5.1 

maior 
Iro de 

Em caso de 1 
is, poderá opi 
nizacões final 

O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil após a última entrega do mês, através de 
N4ta de Empenho, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento 
efj3tuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

7. plsPoslÕEs GERAIS 

7. . A presente Chamada Pública poderá ser obtida no seguinte local: na Sala do Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Acará, localizada ria Trav. São José n° 120, Bairro 
C ntro, cidade de Acará/PA — Cep: 68.690-000. 

7.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 
esf adua) ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

PREFEITURA UE 

SAcARA  
iPtÕxln. 
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O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 
?fltaçâo escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20000,00 (vinte mil reais), por 
/Ano/Entidade Executora, e obedecerá ás seguintes regras: 

Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 
iiduais firmados deverão respeitar o valor máximo de F$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 
'/Ano/E.Ex. 
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TERMO DE REFERENCIA 

o 	.TERMO DE REFERENCIA CONTENDO AS ESPECIFICA COES DO PRODUTO. 

Embalagem 	plástica 	de 	1k 
Polpa 	de 	fruta, acondicionadas em caixa térmica de 
natural 	congelada 

15.600 kg 
até 50 Kg, com rotulagem, mantida sob 

9,76 R 	152 256 00 (Acerola, 	Goiaba, . refrigeração, com prazo de validade de 
Abacaxi) no mínimo 3 (três) após a data de 

fabricação.  
Embalagem 	plástica 	de 	1k 

Polpa 	de 	fruta, acondicionadas em caixa térmica de 

natural 	Congelada 14.000 kg 13,15' R$ 	184.100,00 
(Maracujá, 	 P 	ç) no mínimo 3 (três) após a data de 

fabricação.  
Frce 	 ia, 

Abobora regional 3.299 kg NM 2g, 	c 	ii na 	s Etif(S R 	.282,58 

plástiga~té 20k 
Pr 	 se 	qu 

no 	 a:. 
/ Cheiro - verde 91 0,95 

-- b 	alidad 	, 	 re 

couve manteiga 18 1 os 
.. 

? 	 ? •ff 	é 
1 ,20 

de até 20  
Fresca e de boa qualidade 	Limpa, 

cariru regional 1.447 kg 
livre 	e 10,65 R$ 	15.410,55 maços, acondicionados em: basquetas 
de até 20 maços.  
Fresca e de boa qualidade, limpa, livre 

Alface regional 901 kg 
de sujidades Embalagem de 

ste&tas  12,13" R$ 	10.929,13 

de até 20 mçs.  
Com características organc'lépticas de 

Banana 	(Prata 	ou 
. 40 736 k g 

acordo com a fase de maturação, de 
5 67 — R 	230973 12 Branca) boa 	qualidade, 	acondicionadas 	em, 

- - _______ ______L. basquetas de até 20 kg  
Integra e de boa qualidade, suculenta, 
casca 	fina, 	fase 	de 	maturação / 

9 Laranja regional 22.962 kg adequada 	ao 	. 	 consumo, 3,30 R$ 	75.774,60 
acondicionadas em basquétas de até 

integro e de boa qualidade, tamanho 	7 
1' 	Mamão Regional, 24.220 kg médio, acondicionadas em basquetas 5,36 -(R$ 129.819,20 Papaia 	

de até 20 kg de maturação adequada 1  

PREFEITURA DE - 

ACARA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

integra e de boa qualidade, tamanho 	/ Melancia Regional 	29.527 	kg médio, acondicionadas em basquetas 3,75 	R$ 	110.726,25 
de até 20 kg de maturação adequada  
integre e de boa qualidade, tamanho / 
médio, 	embalagem 	de 	5 	kg 

2 Abacate 480 kg identificação do produto e procedência 9,77 R$ 	4.689,60 
acondicionados em basquetas de até  
20 kg _______  
Embalagem 	plástica 	de 	1kg 
acondicionado em fardos até 30kg, 

 
13 Farinha de Tapioca 1.100 kg 0d ior? O t7b0  16,59 ' R$ 	18.249,00 

da 	entrega. com 	rotukkjem 	de 
iria ntífirnr5n 

acondicionado em fardos até 30kg, 
farrinha 	de 12 	g 320 k 	validade não inferior a 180 dias, tendo 750 
mandioca 	 . 	

sido fabrcàda no máximo até 30 dias 
da entrega. com  rotulágem de 
identificação.  
Fresca e de boa qualidade, limpa, livre 

- 	 & ,. -' 	de suiidades Embalacem de até 5 - -. feijão vergo 	9 18 Kg 

Pão massa fina  com 
WS 

18000 k g sal, 5Ogr . 

Ovo de galinha 353.360 unc 

e 

R$ 92.400,00 

mel de abelha de acorao com a 
resolução CNIVPA número 12 de 1978 
textura viscosa, sabor adocicado e sua 
composição contém a cori inação de 

fi Mel de abelha 	400 	kg diversos nutrientes. Não poderá conter 37,07 	R$ 14.628,00 
sqbstancias estranhas na sua 
composição, e proibida a adição de 
corantes aromatizantes, espessantes, 
conservaoxe' e edulcorantes de 
qualquer rrntu eza.  

TOTAL ESTIMADO 	 fl$ 1.651.828,38 
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