AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018

O Comitê Gestor da Chamada Pública do Município de São Miguel do Tocantins e do Estado do Tocantins,
representado neste ato pela presidente: Odaci Pereira Reis Silva, torna público para conhecimento dos interessados a
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o
disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução CD/FNDE nº 04/2015. O
Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser obtido na Prefeitura
Municipal de São Miguel do Tocantins, com sede na Rua Afonso Pena, s/nº, Centro, CEP: 77.925-000, na Ruraltins,
localizado na Rua José Bonifácio, s/nº, bairro Centro, CEP: 77.925-000, localizados na cidade de São Miguel do
Tocantins – TO, na Escola Estadual Bela Vista, localizada no Povoado Bela Vista na Rua Antônio Martins Jorge, s/nº,
CEP: 77.925-0000, na Escola Estadual São Miguel, localizada na Rua Afonso Pena, s/nº, Centro, CEP: 77.925-000, na
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua São José, nº 105, bairro Centro, CEP: 77.925-000, no município
de São Miguel do Tocantins- TO, no horário das 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta-feira, e a documentação de
habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até as 16 horas do dia 07/08/2018, na Unidade Local de Serviço
de Execução (Ruraltins) localizada na Rua José Bonifácio, s/nº, bairro Centro, CEP: 77.925-000 – São Miguel do
Tocantins – TO.

São Miguel do Tocantins/TO, aos 11 dias do mês de julho de 2018.

_______________________________________
Odaci Pereira Reis Silva
Presidente do Comitê Gestor Municipal
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Chamada Pública n.º 02/2018, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução
FNDE n.º26 de 17/06/2013 e Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015.
O Comitê Gestor e Associação de Apoio à Escola Estadual São Miguel/Diretoria Regional de Ensino de
Araguatins e Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins com sede à Praça dos Girassóis, s/nº, inscrita no
CNPJ sob n.º 25.053.083/0001-08, representando neste ato pelo(a) presente, Odaci Pereira Reis Silva, uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE n.º26 de
17/06/2013, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante
o período de 13/08/2018 à 18/12/2018. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais)
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 12/07/2018 à 07/08/2018, das
08:00 horas às 16:00 horas, na sede da Ruraltins, localizada à Rua José Bonifácio, s/nº, bairro Centro, CEP: 77.925-000São Miguel do Tocantins – T0. A reunião de abertura dos envelopes será realizada na data 08/08/2018, às 08:00 h,
na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua São José, nº 105, bairro Centro, CEP: 77.925-000, no
município de São Miguel do Tocantins- TO.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme
especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

ANEXO I DO JOÃO PESSOA, BELA VISTA, BOA ESPERANÇA, JOÃO
Nome das Escolas PESSOA, JOÃO XXIII, PESO DURO, PRAIA ALTA, PROFESSOR
Municipais
e
da ANTÔNIO FARIAS, RUI BARBOSA, SÃO RAIMUNDO, SETE
Creche Municipal
BARRACAS, TURMA DA MÔNICA, CRECHE MUNICIPAL MENINO
JESUS E CRECHE PARAÍSO DO SABER.
Endereço
da
Secretaria Municipal Rua São José, nº 105, bairro Centro, São Miguel do Tocantins – TO. CEP:
de Educação - SEME 77.925-000.
CNPJ:
25.064.007/0001-06

Email

seme.edu@hotmail.com/
depmerenda2017@gmail.com

Telefone: (63) 34471347.

Gênero Alimentício

Unidade

1-Abacate.
Discriminação:
Abacate de primeira, Kg
fruta com casca lisa,
verde,
in natura,
apresentando grau de

*Preço de Aquisição (R$)
Quantidade
Semestral (5
meses)
Unitário
Valor Total

1550

4,90

7595,00
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maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Não
deverá
apresentar
danos de origem
física, mecânica ou
biológica que afete a
sua
aparência
e
qualidade,
com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
2-Abacaxi.
Discriminação: De
primeira, in natura,
apresentando grau de
maturação
que
permita suportar a
manipulação,
o Kg
transporte
e
a
conservação.
Em
condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.

1300

2,00

2600,00

3-Abóbora.
Discriminação:
Comum ou Cabotiá,
madura, tamanho e
Kg
coloração uniforme,
polpa firme, isenta de
sujidades, parasitas e
larvas.

1250

2,25

2812,50

515

2,50

1287,5

4-Abobrinha.
Discriminação:
Abobrinha
de
1ª
qualidade, in natura,
com casca, integra e
firme,
isenta
de Kg
sujidades,
corpos
estranhos, umidade e
insetos; com grau de
evolução completo de
tamanho.Sem danos
causados por lesão
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física ou mecânica.
Transportados
de
forma adequada.
5-Acerola.
Discriminação:
Acerola de primeira
quantidade, compacta
e firme, sem lesões de
origem físicas ou
mecânica, perfurações
e cortes, tamanho e
coloração uniformes, Kg
isentas de sujidades,
parasitas e larvas,
com
grau
de
amadurecimento ideal
para o consumo,
acondicionada
em
sacos
plásticos
transparentes
e
atóxicos.

850

7,00

5950,00

6-Alface.
Discriminação: Tipo:
Americana ou crespa;
folhas
íntegras,
Kg
tamanho e coloração
uniformes, isenta de
material
terroso,
parasitas e larvas.

512

9,00

4600,00

7-Banana.
Discriminação:
Coruda ou prata,
Kg
íntegra, madura e sem
machucados,
com
polpa firme e intacta.

770

3,50

2695,00

8-Batata-doce.
Discriminação:
In
natura, tamanho e
coloração uniforme,
sem rachaduras e Kg
ferimentos, livres de
sujidades, parasitas,
larvas, e resíduo de
fertilizante.

770

3,50

2695,00

9-Batata-inglesa.

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins, com sede à Praça dos Girassóis, s/nº.
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Discriminação: de 1ª
qualidade, íntegra e
fresca, sem ruptura,
tamanho
médio, Kg
acondicionadas
em
caixas próprias.
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São Miguel do Tocantins

515

2,00

1030,00

260

2,50

650,00

850

3,00

2550,00

10-Beterraba.
Discriminação:
Beterraba, firme e
compacta,
devendo
ser grauda, isenta de
enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e Kg
sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio
e transporte, livre de
resíduos
de
fertilizantes,
transportada de forma
adequada.
11-Caju.
Discriminação: Caju
de tamanho médio, 1ª
qualidade, com casca
sã,com polpa firme e
intacta, devendo ser
bem
desenvolvida,
isenta
de
enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e Kg
sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio
e
transporte,
de
colheita recente, livre
de
resíduos
de
fertilizantes, grau de
amadurecimento ideal
para
consumo.
Transportados
de
forma adequada.
12-Cenoura.
Discriminação:
Firme e compacta,
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bairro Centro, São Miguel do Tocantins - TO, telefone: (63) 3447-1347.
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devendo ser grauda,
isenta
de
enfermidades,
parasitas e larvas, Kg
material terroso e
sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio
e transporte, livre de
resíduos
de
fertilizantes,
transportada de forma
adequada.
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260

2,00

520,00

13-Cheiro-verde.
Discriminação:
Cebolinha e coentro
Kg
com folhas íntegras,
isentas de sujidades,
parasitas e larvas.

155

9,00

1395,00

14-Chuchu.
Discriminação:
In
natura, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação,
o Kg
transporte
e
a
conservação
em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

260

2,50

650,00

103

8,00

824,00

512

9,00

4608,00

15-Colorau.
Discriminação:
produto obtido a
partir do urucum, sem
adição
de
sal,
embalado em pacotes Kg
de 500 g ou 1 kg.
Constar
data
de
fabricação e prazo de
validade
de
no
mínimo 06 meses
16-Couve.
Discriminação:
Kg
Manteiga de folhas
íntegras, tamanho e
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coloração uniformes,
isentas de material
terroso, parasitas e
larvas.
17-Farinha
de
mandioca.
Discriminação: Livre
de
sujidades, Kg
parasitas, larvas e
resíduos
de
fertilizantes.
18-Feijão-caupi.
Discriminação: Tipo:
caupi; em grãos,
livres de sujidades e
insetos,
grãos Kg
íntegros.
19-Frango
caipirão
abatido.
Discriminação: Tipo:
Caipirão; ave abatida
íntegra, em boas
Kg
condições
de
consumo,
com
embalagens para o
transporte
e
armazenamento.

260

5,00

1300,00

770

6,00

4620,00

1955

14,60

28543,00

770

3,50

2695,00

20-Goiaba.
Discriminação:
In natura, com grau
de
maturação
adequado para o
consumo, casca firme
sem avarias, polpa
firme de coloração
vermelha
com Kg
aparência fresca e
macia, procedente de
espécie genuína e sã,
fresca.
isento
de
lesões de origem
física, mecânica ou
biológica
matéria
terrosa, sujidades ou
corpos
estranhos
aderidos à superfície
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externa,
livre
de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
embalagem plástica
de até 2 kg de fruto in
natura.
21-Inhame.
Discriminação:
In
natura, tamanho e
coloração uniforme,
sem rachaduras e
ferimentos, livre de Kg
sujidades, parasitas,
larvas e resíduos de
fertilizantes.

22-Leite
Pasteurizado.
Discriminação: Leite
fluido pasteurizado,
com teor de gordura
mínimo de 3%, de cor
branca, com sabor e
odor característico. O
produto deve conter
expresso a data de
validade e o registro
no
ministério
da
agricultura, com Selo
de Inspeção Federal
ou
Estadual
ou
Municipal.
Embalagem de 01 Litro
(um) litro, atóxico,
hermeticamente
fechada e inviolável,
com identificação do
produto,
especificação
dos
ingredientes,
informações
nutricionais e marca
do fabricante e prazo
de validade de no
mínimo de 06 (seis)
dias.
Produto
altamente perecível
que
deve
ser
conservado
e

770

3,50

2695,00

171260

2,00

342520,00
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refrigeração.

sob

23-Mamão.
Discriminação: Tipo:
comum ou papaia,
íntegro,
polpa
uniforme,
sem Kg
ferimentos, maduro
ou quase maduro,
NÃO verde.

24-Mandioca.
Discriminação:
In
natura, tamanho e
coloração uniforme,
sem rachaduras e
ferimentos, livre de Kg
sujidades, parasitas,
larvas e resíduos de
fertilizantes.

25-Maracujá.
Discriminação:
In
natura,
íntegro,
tamanho e coloração
uniforme,
sem
ferimentos, livre de
sujidades e resíduos
Kg
de fertilizantes.
26-Massa
macaxeira.

Secretaria Municipal de Educação
São Miguel do Tocantins

770

3,50

2695,00

1023

2,00

2046,00

260

6,00

1560,00

500

9,00

4500,00

de

Discriminação:
Produto obtido da
mandioca
ou
macaxeira.
Kg
Acondicionado
em
embalagem
de
plástico resistente de
500 g ou 1kg. A
embalagem
do
produto deve conter
registro da data de
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fabricação, peso e
validade estampada
no
rótulo
da
embalagem, conforme
especificações
técnicas da ANVISA.
27-Massa de puba.
Discriminação:
Produto obtido da
mandioca tipo puba.
Acondicionado
em
embalagem
de
plástico resistente de
500 g ou 1kg. A
Kg
embalagem
do
produto deve conter
registro da data de
fabricação, peso e
validade estampada
no
rótulo
da
embalagem, conforme
especificações
técnicas da ANVISA.
28-Maxixe.
Discriminação:
In
natura,
de
boa
qualidade,
intacto,
com todas as partes
comestíveis
Kg
aproveitáveis,
apresentando
cor,
odor
e
sabor
característico
do
produto.

29-Melancia.
Discriminação:
Íntegra,
sem
ferimentos,
sem
defeitos,
sem
manchas, polpa firme Kg
e madura, livre de
sujidades e resíduos
de fertilizantes.

500

9,00

4500,00

260

1,50

390,00

2560

2,25

5760,00

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins, com sede à Praça dos Girassóis, s/nº.
Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Tocantins – TO, localizada na Rua São José, nº 105,
bairro Centro, São Miguel do Tocantins - TO, telefone: (63) 3447-1347.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
.
30-Mexerica.
Discriminação:
Mexerica,
fresca,
frutos com 60 a 70%
de
maturação,
tamanho mediano, cor
amarela
laranjada,
com aspecto, cor e
cheiro
e
sabor
próprio, com polpa
firme
e
intacta,
devendo ser bem
desenvolvidos, isenta
Kg
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.
31-Milho-verde
in
natura.
Discriminação:
Milho, de primeira, in
natura, verde, em
espiga, apresentando
grau de evolução do
tamanho
completo Kg
(médio a grande),
aroma e cor própria.
Com ausência de
sujidades,
fungos,
parasitos e larvas.

32-Ovo
caipira.
Discriminação: Tipo
grande, peso mínimo
por unidade 50g, em
caixa de 30 unidades. Cartela
Fresco, isento de
sujidades
ou
substâncias estranhas
ao
produto
que

Secretaria Municipal de Educação
São Miguel do Tocantins

2300

2,00

4600,00

2300

3,50

8050,00

30

14,50

435,00
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alterem
suas
características
naturais,
sem
escurecimento
ou
manchas esverdeadas.
Inspecionado
pelo
ministério
da
agricultura.

33-Pepino.
Discriminação:
Pepino íntegros, com
coloração
verdeescura, firmes, isentos Kg
de
sujidades
ou
corpos
estranhos.
Transportados
de
forma adequada.
34-Pimentão.
Discriminação:
Tamanho médio, no
ponto de maturação,
sem
ferimentos,
defeitos, manchas e Kg
livre de sujidades e
resíduos
de
fertilizantes.

35-Polpa de fruta
congelada.
Discriminação:
Polpa
de
fruta
congelada, isenta de
contaminação. Deverá
apresentar-se
em
embalagem plástica,
transparente, de 500
g,
hermeticamente Kg
fechada
e
sem
perfurações no ato da
entrega,
data
de
validade e rótulo de
acordo com as normas
da ANVISA, com
validade
de
no
mínimo seis meses a
um ano, com os

260

2,50

650,00

103

5,99

616,97

850

8,50

7225,00
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registros obrigatórios
do
Ministério
competente.

36-Tempero
completo.
Discriminação:
Completo Caseiro –
Ingredientes:
alho,
alho verde, cebolinha
verde,
coentro,
semente de coentro
natural,
alfavaca,
pimentinha, açafrão,
corante,
vinagre,
cebola,
orégano,
cominho, pimenta do Kg
reino, alecrim, nozmoscada, gengibre e
sal.
Acondicionado
em pote de plástico
resistente de 250 g. A
embalagem
do
produto deve conter
registro da data de
fabricação, peso e
validade estampada
no
rótulo
da
embalagem.

113

14,50

512

9,00

1638,50

37-Vinagreira.
Discriminação: Com
folhas viçosas, com
coloração e tamanho
uniformes e típicos da Kg
variedade, livres de
resíduos
de
fertilizantes,
de
colheita recente.

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE n.º26 de 17/06/2013 e
Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015 no Art.29, §3º).
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Nome da Escola

ESCOLA ESTADUAL BELA VISTA

Endereço

Rua Antônio Martins Jorge, s/nº, povoado Bela Vista. São Miguel do
Tocantins – TO.

CNPJ

01.230.238/0001-76

Telefone

(63) 3450-0028

Produto

Unidade

Email

escolaebelavista@gmail.com

*Preço de Aquisição (R$)
Quantidade
Unitário Valor Total
1-Abóbora.
Discriminação:
Tipo: Comum ou cabotiá;
de boa qualidade, tamanho
Kg
e coloração uniforme,
polpa firme, isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas.

70

2,25

157,50

5

10,00

50,00

3-Alface lisa.
Discriminação:
Tipo:
Americana
ou
crespa; folhas íntegras,
Kg
tamanho
e
coloração
uniformes,
isenta
de
material terroso, parasitas
e larvas.

70

10,00

700,00

4-Banana.
Discriminação:
Tipo: Coruda ou prata,
Kg
íntegra, madura e sem
machucados, com polpa
firme e intacta.

385

3,50

1.347,50

5-Cheiro verde.
Discriminação:
Cebolinha e coentro com
Kg
folhas integras, isenta de
sujidades,
parasitas
e
larvas

70

10,00

700,00

6-Colorau.
Discriminação:

5

10,00

50,00

2- Açafrão.
Discriminação:
Tipo:Coloração uniforme,
de boa qualidade, isento de Kg
sujidades,
parasitas
e
larvas.

Kg
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Coloração uniforme, de
boa qualidade, isento de
sujidades,
parasitas
e
larvas. Produto obtido a
partir do urucum, sem
adição de sal, embalado
em pacotes de 500 g ou 1
kg. Constar data de
fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06
meses.
7-Couve manteiga.
Discriminação:
Manteiga
de
folhas
íntegras,
tamanho
e Kg
coloração
uniformes,
isentas de material terroso,
parasitas e larvas.

20

10,00

8-Farinha de mandioca
torrada.
Kg
Discriminação:
Livre
de
sujidades,
parasitas, larvas e resíduos.

90

6,00

9-Feijão.
Discriminação:
Tipo: caupi; em grãos livre Kg
de sujidades e insetos,
grãos íntegros.

140

7,00

980,00

10-Laranja.
Discriminação:
Tipo: In natura, madura,
tamanho
e
coloração
Kg
uniforme, sem rachaduras
e ferimentos, livres de
sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante.

275

2,50

687,50

11-Mamão.
Discriminação:
Tipo: In natura, maduro,
tamanho
e
coloração
Kg
uniforme, sem rachaduras
e ferimentos, livres de
sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante.

275

3,00

825,00

12-Mandioca.
Discriminação:
Kg
In natura, tamanho e
coloração uniforme, sem

308

2,00

616

200,00

540,00
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rachaduras e ferimentos,
livres
de
sujidades,
parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante.
13-Melancia.
Discriminação:
Kg
Íntegra, sem ferimentos,
polpa firme e madura.

350

2,25

787,50

14-Pepino.
Discriminação:
In natura, no ponto de
maturação,
sem Kg
ferimentos,
defeitos,
manchas e livre de
resíduos de fertilizantes.

40

3,50

140,00

15-Polpa de manga.
Discriminação:
Polpa de manga congelada
em
embalagem
Kg
hermeticamente fechada e
sem perfurações no ato da
entrega, com registro no
Ministério da Agricultura.

50

8,00

400,00

16-Polpa de acerola.
Discriminação:
Polpa de acerola congelada
em
embalagem
Kg
hermeticamente fechada e
sem perfurações no ato da
entrega, com registro no
Ministério da Agricultura.

550

8,00

4.400

17-Polpa de caju.
Discriminação:
Polpa de caju congelada
em
embalagem
Kg
hermeticamente fechada e
sem perfurações no ato da
entrega, com registro no
Ministério da Agricultura.

360

8,00

2.880,00

18-Polpa de goiaba.
Discriminação:
Polpa de goiaba congelada
em
embalagem
Kg
hermeticamente fechada e
sem perfurações no ato da
entrega, com registro no
Ministério da Agricultura.

176

8,00

1.408,00
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19-Tomate.
Discriminação:
In natura, tamanho e
Kg
coloração uniforme, livre
de sujidades e resíduos de
fertilizante.
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130

5,00

650,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE n.º26 de 17/06/2013 e
Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015 no Art.29, §3º).

Nome da Escola

ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL

Endereço

Rua Afonso Pena, s/nº, bairro Centro, São Miguel do Tocantins - TO.

CNPJ

01.213.523/0001-89

Telefone

Email

escolaesaomiguel@gmail.com /
olan.pereira1979@hotmail.com

(63) 3447-1106/ (63) 98474-5721

*Preço de Aquisição (R$)
Produto

Unidade

Quantidade
Unitário Valor Total

1-Abacaxi.
Discriminação:
De primeira, in natura,
apresentando grau de
maturação que permita
suportar a manipulação, o
Kg
transporte e a conservação.
Em condições adequadas
para o consumo, com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.

150

2,00

300,00

Kg

192

2,25

432,00

3-Cheiro verde.
Discriminação:
Cebolinha e coentro com Kg
folhas integras, isenta de
sujidades,
parasitas
e

57,6

7,00

403,20

2-Abóbora.
Discriminação:
Tipo: Cabotiá; de boa
qualidade, tamanho e
coloração uniforme, polpa
firme, isenta de sujidades,
parasitas e larvas.
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larvas
4-Colorau.
Discriminação:
Coloração uniforme, de
boa qualidade, isento de
sujidades,
parasitas
e
larvas. Produto obtido a
partir do urucum, sem Kg
adição de sal, embalado
em pacotes de 500 g ou 1
kg. Constar data de
fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06
meses.

4,2

7,00

29,40

5-Couve manteiga.
Discriminação:
Manteiga
de
folhas
íntegras,
tamanho
e Kg
coloração
uniformes,
isentas de material terroso,
parasitas e larvas.

72

9,00

648,00

6-Farinha de mandioca
torrada.
Kg
Discriminação:
Livre
de
sujidades,
parasitas, larvas e resíduos.

192

5,00

960,00

7-Feijão carioca.
Discriminação:
Tipo: carioca; em grãos Kg
livre de sujidades e insetos,
grãos íntegros.

192

6,00

1152,00

8-Mamão formosa.
Discriminação:
Tipo: Formosa, in natura,
maduro,
tamanho
e
coloração uniforme, sem Kg
rachaduras e ferimentos,
livres
de
sujidades,
parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante.

150

3,50

525,00

9-Mandioca.
Discriminação:
In natura, tamanho e
coloração uniforme, sem
Kg
rachaduras e ferimentos,
livres
de
sujidades,
parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante.

408

2,00

816,00
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10-Melancia.
Discriminação:
Kg
Íntegra, sem ferimentos,
polpa firme e madura.
11-Pimentão verde.
Discriminação:
Tamanho médio, sem
ferimentos,
defeitos,
manchas e livre de Kg
sujidades e resíduos de
fertilizantes.
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São Miguel do Tocantins
900

2,25

2025,00

9

5,99

53,91

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE n.º26 de 17/06/2013 e
Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015 no Art.29, §3º).

2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do tesouro estadual (0100)
Recursos provenientes do FNDE (0211)

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores
Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015.

3.1. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso (Registro dos produtos
quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de
Inspeção Federal (SIF);
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada
no projeto de venda.

3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
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I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso (Registro dos produtos
quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de
Inspeção Federal (SIF);
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados
relacionados no projeto de venda;
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso (Registro dos produtos
quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de
Inspeção Federal (SIF);

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo IV (modelo de projeto de venda da
Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata no
dia da reunião de abertura dos envelopes após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção
será publicado 15 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 15 dias o(s) selecionado(s)
será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo
art. 25 da Resolução FNDE n.º4 de 02/04/2015.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº
da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o
CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
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4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá
ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 15 dias, conforme análise da Comissão Julgadora (comitê
gestor).

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais,
grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas,
não havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP
Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores
locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e
priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.
Serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos
associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um)
dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s).
No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou
indígenas, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão
prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas
-, conforme identificação na(s) DAP(s).
No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no Artigo 25, §2º inciso III da Resolução
FNDE n.º4 de 02/04/2015, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica.
Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se
pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
As amostras dos produtos dos agricultores familiares deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,
Rua José Bonifácio, n.º 105, Centro, São Miguel do Tocantins/TO), no dia 08 de agosto, até as 12 horas, para avaliação
e seleção do produto a ser adquirido.
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7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Departamento de Alimentação Escolar localizado na Secretaria
Municipal de Educação e nas unidades escolares estaduais conforme o cronograma previsto, no contrato de venda de da
Secretaria Municipal de Educação e de cada unidade escolar estadual, pelo período em que compreende a entrega, na
qual se atestará o seu recebimento.

8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado conforme cronograma de entrega, mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado, vedado a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no horário de 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta-feira nos
seguintes locais: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins, Ruraltins, Secretaria Municipal de Educação de São
Miguel do Tocantins, Escola Estadual Bela Vista, Escola Estadual São Miguel.
9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal)
específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA.
9.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e
obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados
deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número
de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a
seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
9.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições
para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos
Contratos, da Lei 8.666/1993.

São Miguel do Tocantins/TO, aos 11 dias do mês de julho de 2018.

_______________________________________
Odaci Pereira Reis Silva
Presidente do comitê gestor
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