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CHAMADA PÚBLICA 005/2019 
 
 

Chamada Pública n.º 005/2019, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural Leis Federais nº 10.696/2003, nº 11.326/2006 e n° 
12.512/2011, à Resolução n° 50/2012 e alterações e aos Decretos nº 7.775/2012 e n° 9.214/2017. 

 

A Prefeitura Municipal de Piúma, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Aníbal 

de Souza Gonçalves - Acaiaca, n° 18, inscrita no CNPJ sob n.27.165.695/00001-18, representada neste ato 

pelo Prefeito Municipal, o Senhor José Ricardo Pereira da Costa, no uso de suas prerrogativas legais e 

considerando o disposto no Decreto 7775/2012 e na Resolução n° 050/2012, através da Secretaria 

Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, através do Programa de Aquisição de Alimentos 

– Compra Institucional, para o segundo semestre de 2019. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou 

Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 

20  de agosto de 2019 das 10h:00m às 10h:30m, na sede da da Prefeitura Municipal de Piúma, Sala de 

Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, 4º andar, Edifício Millar, 

Acaiaca, Piúma-ES. 

 
 

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 de Aquisição de Alimentos – Compra 

Insitucional – PAA-CI, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA - PIÚMA/ES 

C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 
Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

emai: pregao@piuma.es.gov.br 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

1 

ABACATE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 500 

 
4,43 

2.216,67 

2 

ABÓBORA JACARÉ in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1500 

2,77 4.160,00 

3 

ABOBRINHA PRINCESA in natura; de primeira qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 1600 

2,92 4.677,33 

4 

AGRIÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 250 

1,53 383,33 

5 

AIPIM in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 5000 

3,09 15.450,00 

6 

ALFACE AMERICANA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

UND 1500 

2,03 3.050,00 

7 

ALFACE CRESPA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

 1000 

1,78 1.783,33 

8 

ALFACE MIMOSA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 

UND 1500 

2,00 3.000,00 
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produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

9 

ALFACE ROXA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

UND 500 

2,17 1.083,33 

10 

BATATA BAROA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

8,00 1.600,00 

11 

BANANA DA TERRA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 6000 

4,35 26.080,00 

12 

BANANA NANICA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

2,33 2.333,33 

13 

BANANA PRATA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 7000 

3,35 23.426,67 

14 

BATATA DOCE in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1600 

3,17 5.066,67 

15 

BETERRABA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 800 

3,56 2.850,67 

16 

BOLO DE AIPIM acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 

KG 250 

22,97 5.741,67 
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oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

17 

BOLO DE ABACAXI acondicionado em embalagens plástica resistente 
e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

22,07 4.413,33 

18 

BOLO DE CENOURA acondicionado em embalagens plástica 
resistente e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

21,78 6.533,00 

19 

BOLO DE FUBÁ acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

21,85 6.554,00 

20 

BOLO DE LARANJA acondicionado em embalagens plástica resistente 
e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

20,73 6.220,00 

21 

BOLO DE LIMÃO acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

20,72 4.143,33 

22 
BOLO DE MARACUJÁ acondicionado em embalagens plástica 
resistente e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de 

KG 200 
23,53 4.706,67 
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boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

23 

BOLO DE MILHO VERDE acondicionado em embalagens plástica 
resistente e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

21,00 4.200,00 

24 

BRÓCOLIS in natura; com flores verdes, fresco, de primeira qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; 
tamanho médio a grande; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio 
e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. 

MÇ 350 

1,97 688,33 

25 

BRÓCOLIS HÍBRIDO in natura; fresco, de primeira qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; 
tamanho médio a grande; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio 
e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. 

KG 350 

7,50 2.625,00 

26 

CEBOLINHA FRESCA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 3000 

1,50 4.500,00 

27 

CENOURA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 3000 

4,43 13.290,00 

28 

CHUCHU LISO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

1,87 1.866,67 

29 
COCO SECO SEM CASCA EMBALADO À VACUO, embalagens de 500 g, 
de primeira qualidade; características físicas: cortes padronizados, 

PAC
OTE 

400 
12,83 5.133,33 
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coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos 
de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega.  

30 

COENTRO FRESCO in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 1000 

1,87 1.866,67 

31 

COUVE MANTEIGA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 5000 

1,83 9.166,67 

32 

COUVE-FLOR in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 600 

8,60 5.160,00 

33 

ESPINAFRE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 1500 

1,93 2.900,00 

34 

FEIJÃO CARIOCA OU PRETO acondicionamento em embalagem 
plástica resistente e transparente contendo rotulagem com data de 
fabricação e data de validade; validade: mínimo 4 meses a partir da 
data de entrega; legislação: conforme resolução RDC n.º 263, de 
22/09/2005. 

KG 2000 

6,30 12.600,00 

35 

FEIJÃO VERMELHO acondicionamento em embalagem plástica 
resistente e transparente contendo rotulagem com data de 
fabricação e data de validade; validade: mínimo 4 meses a partir da 
data de entrega; legislação: conforme resolução RDC n.º 263, de 
22/09/2005. 

KG 1000 

7,83 7.833,33 

36 

FILÉ DE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO acondicionamento em 
embalagem plástica transparente resistente contendo rotulagem 
com data de fabricação e de validade; deve conter selo de inspeção 
municipal (SIM). O produto deve ser de boa qualidade e produzido 
sob boas condições higiênico sanitárias. Deve ser entregue congelado 
a temperatura entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg 
de produto congelado. 

KG 1000 

24,00 24.000,00 

37 
FILÉ DE PEROÁ EM ISCAS CONGELADO acondicionamento em 
embalagem plástica transparente resistente contendo rotulagem 
com data de fabricação e de validade; deve conter selo de inspeção 

KG 1000 
22,33 22.333,33 
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municipal (SIM). O produto deve ser de boa qualidade e produzido 
sob boas condições higiênico sanitárias. Deve ser entregue congelado 
a temperatura entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg 
de produto congelado. 

38 

FRUTA PÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 500 

2,73 1.366,67 

39 

GOIABA VERMELHA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 5000 

5,20 25.983,33 

40 

HORTELÃ FRESCA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 250 

1,80 450,00 

41 

INHAME in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 4000 

4,57 18.266,67 

42 

LARANJA LIMA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

4,40 4.400,00 

43 

LARANJA PÊRA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

3,93 3.926,67 

44 

LIMÃO GALEGO in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 150 

2,96 444,00 

45 
LIMÃO TAHITI in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 

KG 150 
5,56 834,00 
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oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

46 

MAMÃO PAPAYA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 2000 

4,23 8.460,00 

47 

MANGA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme; firme e intacto; condições condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 2000 

3,86 7.726,67 

48 

MANJERICÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 600 

1,87 1.120,00 

49 

MILHO VERDE EM ESPIGA in natura; de primeira qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 1000 

1,23 1.233,33 

50 
OVOS DE GALINHA CAIPIRA frescos, de primeira qualidade com casca 
íntegra, sem rachaduras, coloração uniforme, e sem sujidades em 
excesso; tamanho médio com peso de aproximadamente 42 gramas. 

DZ 1000 
9,43 9.433,33 

51 

PÃO DE ABÓBORA acondicionado em embalagens plástica resistente 
e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas 
frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre 
de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, 
da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. 

PAC
OTE 

300 

13,22 3.967,00 

52 

PÃO DE ABOBRINHA acondicionado em embalagens plástica 
resistente e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias 
primas frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes 
e livre de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 

PAC
OTE 

200 

13,32 2.663,33 
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fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

53 

PÃO DE AIPIM acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas 
frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre 
de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

PAC
OTE 

250 

13,27 3.316,67 

54 

PÃO DE BATATA BAROA acondicionado em embalagens plástica 
resistente e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias 
primas frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes 
e livre de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

PAC
OTE 

200 

13,43 2.686,67 

55 

PÃO DE BATATA DOCE acondicionado em embalagens plástica 
resistente e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias 
primas frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes 
e livre de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

PAC
OTE 

250 

13,34 3.335,00 

56 

PÃO DE BETERRABA acondicionado em embalagens plástica 
resistente e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias 
primas frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes 
e livre de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

PAC
OTE 

300 

13,36 4.007,00 

57 

PÃO DE CENOURA acondicionado em embalagens plástica resistente 
e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas 
frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre 
de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 

PAC
OTE 

300 

13,35 4.004,00 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA - PIÚMA/ES 

C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 
Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

emai: pregao@piuma.es.gov.br 

 

 

fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

58 

PÃO DE ESPINAFRE acondicionado em embalagens plástica resistente 
e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas 
frescas e de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre 
de contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de 
fabricação, data de validade e valor nutricional do produto; condições 
higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

PAC
OTE 

300 

13,40 4.020,00 

59 

PÃO DE ERVAS FRESCAS (CEBOLINHA VERDE E MANJERICÃO) 
acondicionado em embalagens plástica resistente e incolor com peso 
de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, 
data de validade e valor nutricional do produto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PAC
OTE 

200 

13,35 2.670,00 

60 

PEPINO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1200 

3,37 4.040,00 

61 

PIMENTÃO VERDE in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 700 

4,80 3.360,00 

62 

POLPA DE ABACAXI congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar 
coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e de validade, e valor nutricional do produto; boas 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C até -
12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 750 

12,75 9.562,50 

63 
POLPA DE ACEROLA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar 

KG 750 
13,38 10.031,25 
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coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e de validade, e valor nutricional do produto; boas 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C até -
12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

64 

POLPA DE GOIABA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar 
coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e de validade, e valor nutricional do produto; boas 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C até -
12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 750 

12,83 9.618,75 

65 

POLPA DE MANGA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar 
coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e de validade, e valor nutricional do produto; boas 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C até -
12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 750 

12,48 9.356,25 

66 

POLPA DE MARACUJÁ congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar 
coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de 
fabricação e de validade, e valor nutricional do produto; boas 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C até -
12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 750 

14,88 11.156,25 

67 

QUEIJO MINAS FRESCAL formato cilíndrico, acondicionamento em 
embalagem plástica resistente contendo rotulagem com data de 
fabricação e de validade; boas condições higiênico sanitárias, livre de 
contaminação; deve ser feito com leite pasteurizado; não deve conter 
olhaduras (furos/buracos); deve conter selo de inspeção municipal 
(SIM). Deve ser entregue resfriado a temperatura entre 0°C até 10°C. 

KG 350 

18,13 6.343,75 

68 

QUEIJO MINAS PADRÃO formato cilíndrico, sabor suave e levemente 
ácido, acondicionamento em embalagem plástica resistente 
contendo rotulagem com data de fabricação e de validade; boas 
condições higiênico sanitárias, livre de contaminação; deve ser feito 
com leite pasteurizado; não deve conter olhaduras (furos/buracos); 
deve conter selo de inspeção municipal (SIM). Deve ser entregue 

KG 350 

20,75 7.262,50 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA - PIÚMA/ES 

C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 
Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

emai: pregao@piuma.es.gov.br 

 

 

resfriado a temperatura entre 0°C até 10°C. 

69 

QUIABO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 600 

4,43 2.655,00 

70 

RABANETE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

4,23 846,67 

71 

REPOLHO BRANCO in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 500 

3,40 1.700,00 

72 

REPOLHO ROXO in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1500 

4,43 6.650,00 

73 

RÚCULA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 250 

2,02 504,17 

74 

SALSA LISA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 3000 

1,80 5.400,00 

75 

TAIOBA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 1000 

2,10 2.100,00 

76 

TOMATE COMUM in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. 

KG 2000 

5,83 11.666,67 
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77 

TOMATE CEREJA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

6,93 6.933,33 

78 

TOMATE ITALIANO in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

7,17 7.166,67 

79 

VAGEM in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 600 

6,40 3.840,00 
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2. FONTE DE RECURSO 

 
Classificação Funcional Elemento de despesa Ficha Fonte 

000007001.1230600122.028 3390200000 189 1530 

000007001.1230600122.032 3390200000 190 1530 

000007001.1230600122.037 3390200000 191 1530 

000007001.1230600122.040 3390200000 192 1530 

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, na forma do decreto 7775/2012. 

3.1. DO CREDENCIAMENTO 

3.1.1. O proponente ou o seu representante deverá. Preferencialmente, na mesma ocasião da entrega 

de seus envelopes, apresentar-se à Comissão Permanente de licitação para efetuar seu 

credenciamento como participante deste procedimento, munido da sua Carteira de Identidade e de 

documento que lhe de poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a esta Dispensa 

de Licitação. 

3.1.1.1.O credenciamento também poderá ser efetuado durante a sessão pública antes de quaisquer 

manifestações em nome do proponente a ser representado; 

3.1.1.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação do proponente no presente procedimento, porém impedirá o interessado de 

manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do proponente. 

3.1.2. Considera-se como representante do proponente qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto, de instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida ou documento 

equivalente. 

3.1.3. Cada credenciado poderá representar apenas um proponente. Aquele que já tiver, na sessão 

pública, se manifestado em nome de um proponente, não poderá mais optar por representar outro, 

nesta mesma sessão. 

3.1.4. Os documentos exigidos nesta chamada pública poderão ser apresentados por cópia 

acompanhada de original, para autenticação por servidor público membro da CPL, diretamente por 

cópia autenticada em cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
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4. DOS ENVELOPES 

4.1. DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA  ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
4.1.1 – Das 10h00m às 10h30m do dia 20 de Agosto de 2019 o Presidente da CPL efetuará o credenciamento 
e receberá os envelopes (HABILITAÇÃO e PROPOSTA/PROJETO DE VENDA) referentes a esta Chamada, na sala 
de Reuniões da CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na 
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES. . 
 
4.1.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
4.1.1.2 – Os envelopes (HABILITAÇÃO e PROPOSTA/PROJETO DE VENDA) serão entregues separadamente ao 
Presidente da CPL, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social 
completa do proponente e o CNPJ os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019 
ABERTURA: 12/08/2019 

HORÁRIO: 10h00m 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
ABERTURA: 12/08/2019 

HORÁRIO: 10h00m 

 

4.2- ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo). 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

I- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

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; e; 

V- a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 

projeto de venda. 

4.3- 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; 
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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; 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; e 
 
4.4. Todos os interessados deverão incluir no envelope de habilitação, além dos documentos citados no subitem 7.1, 

quando se propuserem a fornecer: 

 

4.4.1. produto de origem animal, a documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser 

municipal, estadual ou federal; 

4.4.2. produto de origem vegetal processado (massas, pães, bolachas, doces de frutas, extrato de tomate, farinhas, 

mandioca descascada, etc.), o Alvará Sanitário; 

4.4.3. sucos, o Certificado de registro do MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e, 

4.4.4. produto qualificado como sustentável ou orgânico, a documentação comprobatória da respectiva certificação 

de produção orgânica ou selo de sustentabilidade; 

 

4.5. Na ausência ou desconformidade de quaisquer dos documentos de habilitação, a CPL poderá conceder prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para a regularização da documentação, observado o tratamento isonômico a todos os 

proponentes, com base na Lei 8666/93. 

4.5.1. Não será considerado inabilitado o grupo formal que deixar de apresentar no envelope a prova de regularidade 

com a Fazenda federal, incluindo a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e trabalhista, 

desde que a comissão logre êxito em comprovar tais regularidades por meio de consulta on-line na internet, 

procedimento a ser realizado, se necessário, logo após a abertura do envelope. 

 
5. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA/PROJETO DE VENDA 

5.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo III, dele contando apenas 

produtos condizentes com aqueles descrito na tabela do item 1 do edital. 

5.2. Todos os itens devem ser ofertados em valor unitário, expresso em Reais (R$), menor ou iguals ao respectivo 

preço de aquisição unitário indicado ma tabela de itens a serem adquiridos, conforme item 1 deste edital. 

5.2.1. A definição do preço e aquisição unitário de cada item observou o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50/2012, 

refletindo o preço médio do mercado local ou regional. 

5.2.2. O preço de aquisição unitário estabelecido para cada item inclui todos os insumos, despesas com frete, 

embalagens, encaros fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdênciarios, e quaisquer outras despesas com 
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recursos humanos e materiais necessários para o correto fornecimento do produto. 

5.3. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata, após 

o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado no próximo dias útil após o 

prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 5 (cinco) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) 

para assinatura do(s) contrato(s). 

5.4. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo 

art. 25 da Resolução. 

5.5. 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, e o CNPJ E DAP jurídica 

da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 

5.6. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá 

ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 5 (Cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual 

periódo, conforme análise da Comissão Julgadora. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

6.1. Os projetos de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) em observância ao disposto no art. 7 

da Resolução GGPAA n° 50/2012, bem como no decreto n 7775/2012, portanto: 

6.2. 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. 

6.3. 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. 
 
6.4. 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 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 
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seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 

6.3. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de 

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

6.4. 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. 

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

7.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras de cada item vencido 

nesta chamada, nos locais, horários e dia a serem indicados pela Comissão de Licitação na hora da sessão. 

7.2. O resultado da análise será publicado em no máximo 3(Três) dias úteis após o prazo da apresentação das 

amostras. 

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

8.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita no Almoxarifado de Merenda escolar da SEME, situado na Rua 

Aníbal de Souza Gonçalves, Nº 18, Bairro Acaiaca, Térreo, Ed. Millar, de forma parcelada, mediante ordem de 

fornecimento, onde constará quantidade e endereço para ser entregue. 

 
9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento; 

9.2. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 

indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas no Edital; 

9.3. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a 

CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se 

refere às retenções tributárias; 

9.4. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, 

conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 ficará sujeita à retenção 

de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

9.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a 

partir de sua reapresentação. 

9.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, 

além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 
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9.7. A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que 

a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no 

CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 9.8. Os encargos 

moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) /365 

 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

10. DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS 

 

10.1. No caso de pedidos de reeequilibrio economico-financeiro por parte do contratado este deverá demonstrar de 

forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição de novo preço, indicando fatos imprevisíveis, se não 

for o caso, indica fatos previsiveis com consequências imprevisiveis, apresentando, dessa forma, documentos 

comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao futuro contrato. 

10.2. Pedido de reequilibrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo oseu manejo para 

corrijir distorções da equação econômico-financeira do contrato que sejam decorrentes de preços que o contratado 

não teria condições de suportar já na época de apresentação do seu Projeto de Venda. Solicitações dessa natureza 

serão prontamente indeferidas. 

10.3. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as 

alegações e fatos aludidos no pedido. 

10.4. Na analise da solicitação, dentre outros critérios, o contratante adotará, além de ampla pesquisa de preços, 

parecer contábil da solicitante  demonstração de reais impactos sobre a execução do futuro termo. 

10.5. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 60 (sessenta) dias. 

10.6. Durante a analise do pedido de reeequilibrio pelo contratante, não será admitida a suspensão do fornecimento 

do objeto desta Chamada Pública. Caso isso ocorra, constituirá inexecução parcial das obrigações assumidas, 

implicando a instauração de Processo Administrativo para aplicação das sanções cabíveis. 

10.7. Sob nenhum pretexto haverá reequilibrio econômico-financeiro retroativo; o prazo será contado a partir da 

manifestação do contratado, para os próximos fornecimentos para os quais não tenha sido ainda emitida a Ordem 

de Fornecimento. 

 

11. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES 
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11.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias 

para a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades previstas nos artigos 87 e 

88 da Lei 8666/93. 

11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no Projeto de Venda, 

anexo III do presente edital, conforme o padrão de identidade e de qualidade estabelecidos na legislação. 

11.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios nos preços estabelecidos nesta Chamada 

Pública durante a vigência do contrato. 

11.4. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios conforme cronograma de entrega a ser 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. 

11.5. Será de responsabilidade exclusiva do fornecedor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da má 

qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento. 

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1. O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e 

a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação; 

d) declaração de inidoneidade; 

e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 

12.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da 

alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.2 – advertência – nos casos de: 

a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 

b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 

12.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais: 

12.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou execução 

do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) 

dias de atraso; 
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b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 

sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 

material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 

inadimplente; 

e) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de desistência da proposta, após ser declarado 

vencedor, sem motivo justo; 

f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 

12.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida. 

12.3.3 -  A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 20.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades. 

12.4 - suspensão temporária de participação em licitação: 

12.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com 

Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado 

o limite de 02 (dois) anos. 

12.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:  

12.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

12.6 - declaração de inidoneidade: 

12.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 20.4.1. 

12.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br


Av. Aníbal de Souza Gonçalves - Acaiaca - Cep. 29.285-000 
Tel.: (28) 3520 4666 - Piúma/ES - C.N.P.J.sob o nº 27.165.695/0001-18 

emai: pregao@piuma.es.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA - PIÚMA/ES 

C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

 

da natureza e gravidade da falta cometida. 

12.7 – As multas previstas no Item 20.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso. 

12.8 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item 20.1, poderão ser aplicadas juntamente com a alínea 

“b”, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: 

13.1.1. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados 

estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail cpl@piuma.es.gov.br e/ou no site da Prefeitura 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao. 

13.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) 

específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

13.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para O PAA 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. 

13.4.  A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar 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. 

Piúma/ES, 23 julho de 2019. 

 

Gabriela Jordane Fosse 

Presidente da CPL
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Nº  55/2019 
DATA: 28/06/2019 

VALIDADE DESTE TERMO 

 
Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 
Aquisição de gêneros alimentícios – Agricultura Familiar – Material de Consumo.  

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

2 – DO OBJETO 

 
É objeto desta solicitação a Aquisição de Gêneros Alimentícios atendendo às Leis Federais nº 10.696/2003, nº 
11.326/2006 e n° 12.512/2011, à Resolução n° 50/2012 e aos Decretos nº 7.775/2012 e n° 9.214/2017 solicita-
se abertura do processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela 
Agricultura Familiar da Região por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – modalidade Compra 
Institucional. O programa deverá suprir às demandas nutricionais das Escolas Públicas Municipais durante o 
ano letivo de 2019.  

3 – DA JUSTIFICATIVA 

Em atenção às Leis Federais nº 10.696/2003, nº 11.326/2006 e n° 12.512/2011, à Resolução n° 50/2012 e aos 

Decretos nº 7.775/2012 e n° 9.214/2017 solicita-se abertura do processo de Chamada Pública para aquisição 

de gêneros alimentícios produzidos pela Agricultura Familiar da Região por meio do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) – modalidade Compra Institucional. O programa deverá suprir às demandas nutricionais das 

Escolas Públicas Municipais durante o ano letivo de 2019.  

São objetivos da implementação do PAA Institucional no município: 

I. incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento 

à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à 

geração de renda; 

II.  incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; 
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III. promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito 

humano à alimentação adequada e saudável; 

IV. promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, 

inclusive para prover a alimentação escolar nos âmbitos municipal; 

V. fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização; 

VI. promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, e 

incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e regional; e 

VII. estimular o cooperativismo e o associativismo. 

4 – DA DOATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
000007001.1230600122.028 – 339032000 – Fonte 1530 – Ficha 189 – Ens. Fundamental 
000007001.1230600122.032 – 339032000 – Fonte 1530 – Ficha 190 -  Creche 
000007001.1230600122.037 – 339032000 – Fonte 1530 – Ficha 191 – Ed. Infantil 

  000007001.1230600122.040 – 339032000 – Fonte 1530 – Ficha 192 - EJA  

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

 
Conforme Anexo I 
 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1 – O objeto deverá ser entregue de forma parcelada de acordo com a quantidade descrita na Autorização 
de Fornecimento;  
6.2 – A entrega será realizada nas Escolas Municipais mediante elaboração de romaneios com as quantidades 
de produtos (deverá constar a unidade de acordo com o ESTADO DO ESPIRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIÚMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Av. Aníbal de Souza 
Gonçalves, nº 18, térreo, Ed. Millar, Piúma - Espírito Santo E-mail: alimentacaopiuma2018@hotmail.com termo 
de referência) a serem entregues descritos em três vias. Após conferência do recebimento de produtos, as três 
vias deverão ser assinadas pelo responsável pela Escola, e pelo entregador. A primeira via deverá ser entregue 
ao responsável pela Escola, a segunda via para o setor de Alimentação e a terceira via será do contratado. A 
verificação da conformidade do produto será de responsabilidade dos responsáveis pelas Escolas, que deverão 
exigir qualidade de acordo com as especificações do Termo de Referência. Caso seja identificado que o produto 
está não conforme, deverá ser devolvido e o Fiscal do Contrato deverá ser comunicado imediatamente. A 
liberação/ateste da nota fiscal será realizada mediante anexação dos romaneios de entrega. 
6.3 – O recebimento provisório não implica a aceitação do objeto;  
6.4 – Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência, 
apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou 
totalmente, conforme o caso, ficando a contratada obrigada a substituí-los no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao caso de 
execução;  
6.5 – Somente após verificação de enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste 
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Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo pelo Fiscal de Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento provisório;  
6.6 – A contratada deverá entregar o objeto de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, 
de forma que facilite a contagem e controle no ato da entrega nas Escolas. Os itens deverão ser entregues 
conforme quantidade estabelecida em pedido semanal de acordo com a solicitação prévia do setor de 
Alimentação Escolar;  
6.7 – O veículo que será utilizado para entrega deverá estar em boas condições higiênicas sanitárias; deve 
conter balança para conferência de produtos no ato do recebimento nas Escolas. 
6.8 – Os itens ofertados deverão obedecer rigorosamente as normas e especificações que constam neste Termo 
de Referência; as normas da ANVISA e/ou VIGILÂNCIA SANITÁRIA conforme especificação e adequação a cada 
item solicitado neste Termo;  
6.9 – O objeto ofertado deverá ser de ótima qualidade e atender as especificações ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, térreo, Ed. Millar, Piúma - Espírito Santo E-mail: 
alimentacaopiuma2018@hotmail.com técnicas exigidas; Será recusado objeto deteriorado, alterado, 
adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares 
de fabricação, distribuição e apresentação; O recebimento definitivo não isenta a empresa de 
responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue;  
6.10 – O descarregamento do objeto ficará a cargo da contratada, devendo ser providenciada mão de obra 
necessária;  
6.11 – O objeto poderá ser entregue de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 7h00min as 11h00min e de 
12h30min as 16h00min conforme programação elaborada pelo Setor de Alimentação Escolar. 
 

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
7.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento. 

8 – DA GARANTIA 

 
8.1 As entregas dos produtos deverá ser de primeira qualidade e de que serão fornecidos em perfeito estado 
de conservação e validade, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. 

9 – DA VIGÊNCIA 

06 (meses) meses. 

10 – DO ACOMPANHAMENTO  

 
10.1-A fiscalização do contrato deverá ser efetuada pela Secretaria de Educação, cujo Gestor nomeada será a 
Vanessa da Silva Constâncio MAT. 7885,cabendo a esta verificar a execução dos produtos 
solicitado/contratado, podendo rejeitar em parte ou total aqueles que não tiverem em acordo com as 
condições previstas neste termo. Receber os produtos, inspecionar se estão em acordo com as marcas 
ofertadas nas propostas, atestando as NF, e encaminhando ao setor responsável pela formalização do 
pagamento. A fiscalização que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas 
alterações). 
 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 
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Conforme Mapa de Apuração em anexo, R$ 488.144,75(quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e 
quatro  reais e setenta e cinco centavos) 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1. Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá se responsabilizar por fornecer: 
12.2. Alimentos de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos competentes e 
legislação vigente, dentro do prazo de validade sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de 
características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 
12.3 Os alimentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Setor de Merenda Escolar, nos horários e 
quantitativos estabelecidos pela SEMEC, conforme cronograma enviado à Contratada. 
12.4 A Cooperativa e/ou Associação de Agricultores Familiares vencedoras deverá executar os serviços 
observando as condições de higiene e segurança no armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios, 
devendo a Contratada acompanhar e supervisionar o serviço prestado. 
12.5 Entregar os gêneros alimentícios em meio de transporte e acondicionamento adequados e conforme 
especificações do Anexo I, de forma que esses gêneros estejam com apresentação e temperatura apropriadas 
como forma de garantir sua qualidade. 
12.6 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como todas e 
quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento. 
12.7. A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela 
Contratante, obrigando-se especialmente, a: 
12.8 Cumprir Legislação Sanitária Federal e Estadual/Municipal; 
12.9 Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 
com as boas práticas de fabricação. 
12.10 A Contratada deverá comunicar à SEME, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 
venha a interferir na execução dos serviços contratados.  
12.11 São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a terceiros ou ao patrimônio 
público municipal, em decorrência da execução dos serviços contratados. 
12.10 Responder civil, administrativa e penalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 
pessoais causados ao município, aos seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, 
imprudência ou negligência própria ou de seus empregados. 
12.11 A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social–INSS, Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de seus funcionários, 
sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade empregatícia 
desta Contratante.  
12.12 Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações 
assumidas, sem prévia anuência da contratante. 

13 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
13.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso 
de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

14 – DO PAGAMENTO 

 

 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento 
do Serviço,  que deverá receber o Serviço nas condições aqui estabelecidas. 

 Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 

 A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto 
do recebimento. 
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 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento. 

 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente 
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para  
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.  

 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde 
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias.  

 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado 
integralmente a partir de sua reapresentação.  

 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).  

  A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, 
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma  

 forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data 
correspondente ao efetivo pagamento da parcela.  

  Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com 
utilização da seguinte fórmula: 

 EM = N x VP x I  
Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; / VP = Valor da parcela a ser paga; / I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  

 I = (TX/100) /365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.  

15 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 

 
[x  ] -  Chamada Publica por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

ABACATE in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 500 

2 

ABÓBORA JACARÉ in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1500 

3 

ABOBRINHA PRINCESA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1600 

4 

AGRIÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

MÇ 250 

5 

AIPIM in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 5000 

6 

ALFACE AMERICANA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

UND 1500 

7 

ALFACE CRESPA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

 1000 

8 ALFACE MIMOSA in natura; de primeira qualidade; características físicas: UND 1500 
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tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

9 

ALFACE ROXA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

UND 500 

10 

BATATA BAROA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 200 

11 

BANANA DA TERRA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 6000 

12 

BANANA NANICA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

13 

BANANA PRATA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 7000 

14 

BATATA DOCE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1600 

15 

BETERRABA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 800 

16 
BOLO DE AIPIM acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 

KG 250 
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Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

17 

BOLO DE ABACAXI acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

18 

BOLO DE CENOURA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

19 

BOLO DE FUBÁ acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

20 

BOLO DE LARANJA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 300 

21 

BOLO DE LIMÃO acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

22 

BOLO DE MARACUJÁ acondicionado em embalagens plástica resistente e 
transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 

KG 200 
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nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

23 

BOLO DE MILHO VERDE acondicionado em embalagens plástica resistente 
e transparente. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. 
Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá 
apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 200 

24 

BRÓCOLIS in natura; com flores verdes, fresco, de primeira qualidade; 
características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; tamanho 
médio a grande; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

MÇ 350 

25 

BRÓCOLIS HÍBRIDO in natura; fresco, de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; tamanho médio a grande; 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 350 

26 

CEBOLINHA FRESCA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 3000 

27 

CENOURA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 3000 

28 

CHUCHU LISO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

29 

COCO SECO SEM CASCA EMBALADO À VACUO, embalagens de 500 g, de 
primeira qualidade; características físicas: cortes padronizados, coloração 
uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.  

PACOTE 400 

30 COENTRO FRESCO in natura; de primeira qualidade; características físicas: MÇ 1000 
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tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

31 

COUVE MANTEIGA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 5000 

32 

COUVE-FLOR in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 600 

33 

ESPINAFRE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 1500 

34 

FEIJÃO CARIOCA OU PRETO acondicionamento em embalagem plástica 
resistente e transparente contendo rotulagem com data de fabricação e 
data de validade; validade: mínimo 4 meses a partir da data de entrega; 
legislação: conforme resolução RDC n.º 263, de 22/09/2005. 

KG 2000 

35 

FEIJÃO VERMELHO acondicionamento em embalagem plástica resistente e 
transparente contendo rotulagem com data de fabricação e data de 
validade; validade: mínimo 4 meses a partir da data de entrega; legislação: 
conforme resolução RDC n.º 263, de 22/09/2005. 

KG 1000 

36 

FILÉ DE CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO acondicionamento em embalagem 
plástica transparente resistente contendo rotulagem com data de 
fabricação e de validade; deve conter selo de inspeção municipal (SIM). O 
produto deve ser de boa qualidade e produzido sob boas condições 
higiênico sanitárias. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C 
até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 1000 

37 

FILÉ DE PEROÁ EM ISCAS CONGELADO acondicionamento em embalagem 
plástica transparente resistente contendo rotulagem com data de 
fabricação e de validade; deve conter selo de inspeção municipal (SIM). O 
produto deve ser de boa qualidade e produzido sob boas condições 
higiênico sanitárias. Deve ser entregue congelado a temperatura entre -6°C 
até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto congelado. 

KG 1000 

38 

FRUTA PÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 500 
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39 

GOIABA VERMELHA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 5000 

40 

HORTELÃ FRESCA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 250 

41 

INHAME in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 4000 

42 

LARANJA LIMA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

43 

LARANJA PÊRA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

44 

LIMÃO GALEGO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 150 

45 

LIMÃO TAHITI in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 150 

46 

MAMÃO PAPAYA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 2000 

47 MANGA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, KG 2000 
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coloração uniforme; firme e intacto; condições condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

48 

MANJERICÃO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 600 

49 

MILHO VERDE EM ESPIGA in natura; de primeira qualidade; características 
físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico 
sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

50 
OVOS DE GALINHA CAIPIRA frescos, de primeira qualidade com casca 
íntegra, sem rachaduras, coloração uniforme, e sem sujidades em excesso; 
tamanho médio com peso de aproximadamente 42 gramas. 

DZ 1000 

51 

PÃO DE ABÓBORA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; 
condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 300 

52 

PÃO DE ABOBRINHA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 200 

53 

PÃO DE AIPIM acondicionado em embalagens plástica resistente e incolor 
com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de boa 
qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 250 

54 
PÃO DE BATATA BAROA acondicionado em embalagens plástica resistente 
e incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e 

PACOTE 200 
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de boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de 
contaminação. Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de 
validade e valor nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

55 

PÃO DE BATATA DOCE acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 250 

56 

PÃO DE BETERRABA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 300 

57 

PÃO DE CENOURA acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 300 

58 

PÃO DE ESPINAFRE acondicionado em embalagens plástica resistente e 
incolor com peso de 500 gramas. Utilização de matérias primas frescas e de 
boa qualidade. Produto fresco, sem conservantes e livre de contaminação. 
Deverá apresentar etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor 
nutricional do produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, 
parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 
legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 300 

59 

PÃO DE ERVAS FRESCAS (CEBOLINHA VERDE E MANJERICÃO) 
acondicionado em embalagens plástica resistente e incolor com peso de 500 
gramas. Utilização de matérias primas frescas e de boa qualidade. Produto 
fresco, sem conservantes e livre de contaminação. Deverá apresentar 
etiqueta com data de fabricação, data de validade e valor nutricional do 
produto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e 
larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 
conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

PACOTE 200 

60 
PEPINO in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 

KG 1200 
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sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

61 

PIMENTÃO VERDE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 700 

62 

POLPA DE ABACAXI congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração 
e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de 
validade, e valor nutricional do produto; boas condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura 
entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto 
congelado. 

KG 750 

63 

POLPA DE ACEROLA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração 
e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de 
validade, e valor nutricional do produto; boas condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura 
entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto 
congelado. 

KG 750 

64 

POLPA DE GOIABA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração 
e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de 
validade, e valor nutricional do produto; boas condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura 
entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto 
congelado. 

KG 750 

65 

POLPA DE MANGA congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração 
e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de 
validade, e valor nutricional do produto; boas condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura 
entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto 
congelado. 

KG 750 
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66 

POLPA DE MARACUJÁ congelada; em embalagem primária plástica 
transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração 
e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de 
validade, e valor nutricional do produto; boas condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Deve ser entregue congelado a temperatura 
entre -6°C até -12°C; A embalagem deverá conter 1 kg de produto 
congelado. 

KG 750 

67 

QUEIJO MINAS FRESCAL formato cilíndrico, acondicionamento em 
embalagem plástica resistente contendo rotulagem com data de fabricação 
e de validade; boas condições higiênico sanitárias, livre de contaminação; 
deve ser feito com leite pasteurizado; não deve conter olhaduras 
(furos/buracos); deve conter selo de inspeção municipal (SIM). Deve ser 
entregue resfriado a temperatura entre 0°C até 10°C. 

KG 350 

68 

QUEIJO MINAS PADRÃO formato cilíndrico, sabor suave e levemente ácido, 
acondicionamento em embalagem plástica resistente contendo rotulagem 
com data de fabricação e de validade; boas condições higiênico sanitárias, 
livre de contaminação; deve ser feito com leite pasteurizado; não deve 
conter olhaduras (furos/buracos); deve conter selo de inspeção municipal 
(SIM). Deve ser entregue resfriado a temperatura entre 0°C até 10°C. 

KG 350 

69 

QUIABO in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 600 

70 

RABANETE in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 200 

71 

REPOLHO BRANCO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 500 

72 

REPOLHO ROXO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1500 

73 

RÚCULA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 

MÇ 250 
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Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

74 

SALSA LISA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

MÇ 3000 

75 

TAIOBA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

MÇ 1000 

76 

TOMATE COMUM in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 2000 

77 

TOMATE CEREJA in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

78 

TOMATE ITALIANO in natura; de primeira qualidade; características físicas: 
tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: 
isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

KG 1000 

79 

VAGEM in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, 
coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de 
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

KG 600 
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ANEXO II 

Modelo Proposto de Contrato de Venda 
 
 
 

CONTRATO N.º /20XX 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA 

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

   , N.º   , inscrita no CNPJ   sob n.º       , 

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

  , doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 

grupo formal ou fornecedor individual), com situado à Av. 

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

  ,   (para   grupo   formal),   CPF sob  n.º  ( 

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

disposições da Lei n° 12.512/2011,  da Lei nº 8.666/93, e das Resoluções do Grupo Gestor do Programa de 

Aquisição de Alimentos (GGPAA), 50/2012, 56/2013, 64/2013 e 73/2015 e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº   , resolvem celebrar o presente contrato 

mediante as cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,   PARA 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL 

no âmbito do municipo de Piúma, com verba oriunda de fonte própria, de acordo com o edital de chamada 

pública n.º  , o qual fica faz parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação 

ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

 A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, ou até a entrega do quantitativo total de produtos adquiridos, o 
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que ocorrer primeiro. 
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CLÁUSULA QUARTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$  ( ). 

 

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas 

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste 

Contrato. 

 

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem 

estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, 

sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Periodicida de 

Entrega 

 
Preço de Aquisição 

     Preço Unitário 

(divulgado na 
chamada pública) 

 
Preço 
Total 

       

       

       

       

       

       

       

  
Valor Total do Contrato 

 

 
 
Este contrato respeita o limite de venda estabelecido no art. 19 do decreto n° 7775/2012 (redação dada pelos 
Decretos n 8.293/2014 e n° 9.214/2017) para a modalidade Compra Institucional do PAA, de até R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) por unidade familiar, por ano civil, por entidade executora/contratante. 
 
Cabe ao/à CONTRATADO(A) a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de 
seus fornecedores, nos casos de comercialização com organizações fornecedoras (cooperativas/associações). 
 
CLÁUSULA QUINTA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
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  . 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a 

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anteriorCLÁUSULA SÉTIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está 

sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 

CLÁUSULA OITAVA: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 4 do artigo 13 do Decreto n° 

7775/2012, com redação alterada pelo Decreto n° 8293/2014, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 

Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 

disposição para comprovação. 

CLÁUSULA NONA: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade àfiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal 

de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras entidades 

designadas pelo contratante ou pela legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas 

as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 

Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

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

cronograma apresentado (Cláusula  Quarta) ou até     de  de  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

É  competente  o  Foro  da Comarca de  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  . 
 
 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 
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CONTRATADA (Grupo Formal) 
 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
TESTEMUNHAS: 

1.    

2.    
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ANEXO III 

Modelo Proposto de Pesquisa de Preço 

PESQUISA DE PREÇO 

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

 
 

Produtos 

Mercado 01 Mercado 02 Mercado 03   

Data: Data: Data: Preço Preço de 

Nome: Nome: Nome: Médio Aquisição* 

CNPJ: CNPJ: CNPJ:   

Endereço: Endereço: Endereço:   

      

      

      

      

      

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada pública. 
Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os 
mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos 
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, 
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o 
preço de aquisição. 
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Produtos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de agroquímicos). 

 
 
 

Produtos 

 
*Mercado 01 

 
Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

 
Mercado 02 

 
Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

 
Mercado 03 

 
Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

 
Preço 

Médio 

 
*Preço de 

Aquisição 

      

      

      

      

      

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos 
poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de 
outubro de 2011. (Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º). 

 
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão 
ter as mesmas características descritas no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, para a 
seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de 
aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá 
considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. 
Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição. 
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ANEXO IV 
Modelo de Projeto de Venda 

 
Modelo proposto para os Grupos Formais 

 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 
GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5- Email 6. DDD/Fone 7. CEP 

8- Nº DAP Jurídica 9.Banco 10.Agência Corrente 11.Conta Nº da Conta 

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

15. Nome do representante legal 16.CPF 17.DDD/Fone 

18.Endereço 19. Município/UF 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PAA 
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1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município/UF 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7.CPF 

 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

 

 1.Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço de Aquisição* 5.Cronograma de 

Entrega dos produtos 4.1.Unitário 4.2.Total 

       

       

 
 
OBS: 

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

que consta na chamada pública). 

     

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

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Formal  Fone/E-mail: 
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Modelo Proposto para os Fornecedores Individuais 
 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº-- 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9.Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente 

II- Relação dos Produtos 

 
Produto 

Unidade Quantidade Preço de Aquisição* Cronograma de Entrega dos 

produtos Unitário Total 
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OBS 

* Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o 

mesmo que consta na chamada pública). 

 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PAA 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

 

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

Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual  CPF: 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE 
INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 

 
 

O(A) (nome   do  Grupo  Formal)   
 , CNPJ  nº   ,  DAP 
jurídica nº  com sede 
  , neste
 ato representado(a)  por 
(nome do  representante legal de acordo  com o  Projeto  de  Venda)    
  , portador (a) da Cédula de 
Identidade  RG  nº  ,  CPF  nº  , 
nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite 
individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 
Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando os 
dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber. 

 
 
 
Local,  /  /   
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPOS FORMAIS DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 
 ) 

 
 
 

Eu,  representante da Cooperativa/Associação 
   , com CNPJ 

nº  e        DAP          Jurídica
 nº 
  declaro, para fins de participação no Programa 
de Aquisição de Alimentos, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são 
oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta 
cooperativa/associação. 

 
Local,  / /  
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXOVII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA 

PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 

 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº  ) 

 

Eu,        , 
CPF nº    e DAP física 
nº   , declaro, para fins de participação no 
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto 
de venda em meu nome são oriundos de produção própria. 

 
Local,  / /  
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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