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TODOS

CHAMADA PÚBLICA

OBJETO:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas

Organizações, para atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, da Rede de

Ensino do município de Pastos Bons-MA.

PROJETO

BÁSICO
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Processo Administrativo n® 007.070222/2022

CHAMADA PÚBLiCA N° 01/2022.
DATA: 23/03/2022.

HORÁRIO: 09:00 HORAS

PROJETO BÀSiCO

1. OBJETO; aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas

Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, nos termos do Art. 14 da Lei

11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE n^ 06/2020, sem prejuízo das demais possibilidades de dispensa

de licitação previstas na Lei 8.666/1993, conforme especificações descritas neste Projeto Básico e seus anexos;

2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se pela necessidade de atender aos educandos da Rede Municipal, Creches, Pré-Escola,

Ensino Médio, EJAI e AEE no fornecimento de gênero alimentício componentes da alimentação escolar, oriundos da

Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural. Atendendo as determinações da Lei n® 12.982/2014  e Resolução

do FNDE n° 06 de 08 de maio de 2020 e suas alterações.

3. CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES DO PRODUTO

Especificação e estimativa de quantitativo de gêneros alimentícios a serem adquiridos da agricultura

familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar 2022.

3.1.

Especificações dos gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar.
VALOR ESTIMADO

VALOR

TOTAL

VALOR
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANTIDADEITEM UNIT.

ABÓBORA: Com casca firme, tamanho grande, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, turgescentes, intacta e bem desenvolvida, livre
de terras ou corpos estranhos aderente a superfície externa.
ALFACE: De 1® qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e
viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionada em embalagem plástica, com peso
expresso. Livres de resíduos de fertilizantes. Maço de 300g.
BANANA: De 1® qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70%
de maturação climatizada, com cascas uniformes no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho

CHEIRO VERDE: Com folhas firmes, de cor verde, de  V qualidade
com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso,
brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas,
com grau de evolução completa, livre de insetos, isenta de danos por
qualquer lesão física ou mecânica. Transportadas adequadamente.
Maço de IQQg.

R$R$KG 1.8601
3,50 6.510,00

800MAÇO2
R$R$

2.400,003,00

84.000UND3 R$R$
42.000,000,50

960MAÇO4

R$ R$

2.880,003,00
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R$FARINHA BRANCA: Farinha de mandioca fina, branca, isenta de

sujidades, embaladas em saco transparente e sem mofo.

FEIJÃO COMUM: Novo, acondicionado em embalagem transparente
plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos
ou corpos estranhos. Integro, de colheita recente; com aspecto, odor,
cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material
terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de maturação
adequado para o consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de
fertilizantes ou outras substâncias químicas. Embalados em sacos
plásticos transparentes.

MAMÃO: Fruto fresco, mantendo as características organolépticas,
com 70% de maturação, sem ferimentos, livres de resíduos de
fertilizantes.

R$
2005 KG

6,00 1.200,00

KG 3006

R$ R$

2.400,008,00

R$ R$KG 4007

3,50 1.400,00

MELANCIA: Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de residuos de
fertilizantes. Devendo ser transportado de forma adequada.

PEPINO: Com superfície lisa, firme, sem rugas, bem formado, na cor
verde. Não pode se apresentar amolecido, brocado, com manchas
amarelas na parte superior. De tamanho médio, livre de resíduos de
fertilizantes.

KG 21.2008

R$R$

1,82 38.584,00

KG 2009
R$R$

5,00 1.000,00

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA: Congelada, preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não comestiveis da fruta, nem
substâncias estranhas á sua composição normal. Deverá se
apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso
liquido de 500 g.

POLPA DE FRUTA DE CAJÃ: Congelada, preparada com frutas sãs,
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas á sua composição normal. Deverá se
apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso
liquido de 500 g.

POLPA DE FRUTA DE GOIABA: Congelada, preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. Não
deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se
apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso
liquido de 500 g.

UND 11.20010

R$ R$

56.000,005,00

UND 11.20011

R$R$

56.000,005,00

11.200UND12

R$R$

56.000,005,00

3.100KG13 FRANGO IN NATURA: abatido, inteiro;

R$

56.000,00
R$18,06
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TOMATE: Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com
aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

KG 75014 R$ R$

8,00 6.000,00

REPOLHO: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem própria

MACAXEIRA: Limpa, com característica tenra, fresca, de colheita
recente, sem sinais de amarelamento com grau de maturação
adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades e corpos
estranhos.

ACELGA: de primeira, em maço, com folhas tenras e coloração
adequada: o lote deverá ter homogeneidade visual de tamanho, não
apresentar defeitos como: amarelado, passado e murcho; devendo
ser entregue caixas plásticas vazadas, isento de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal; isento de residuos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio.

BATATA INGLESA: graúda, em sacos com 50 Kg. Isenta de lesões
de origem física, mecânica e biológica, não conter substâncias
terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros
animais, (nos produtos e/ou embalagens).
BETERRABA: de primeira, acondicionada em caixa com
aproximadamente 20 Kg. Isenta de lesões de origem física, mecânica
e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos
estranhos, parasitas, larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou
embalagens).

CEBOLA BRANCA acondicionada em saco com aproximadamente 20
Kg. Isenta de lesões de origem física, mecânica e biológica, não
conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas,
larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou embalagens).
CENOURA, de primeira, acondicionada em caixa com
aproximadamente 25 Kg, conforme classificação do boletim do
CEAGESP. Isenta de lesões de origem física, mecânica e biológica,
não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos,
parasitas, larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou embalagens).
LARANJA PERA, destinada ao consumo “in natura", com teores de
açúcar e acidez compatíveis com esse fim. Aroma, cor e sabor
próprios da variedade. Isenta de lesões de origem física, mecânica e
biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos
estranhos, parasitas, larvas ou outros animais.

KG 55015 R$ R$

10,00 5.500,00

KG 92416 R$ R$

4.620,005,00

KG 45017

R$R$

4.500,0010,00

1.800KG18 R$R$

18.000,0010,00

800KG19
R$ R$

8.000,0010.00

KG 95020 R$R$

5.700,006,00

1.600KG21
R$ R$

16.000,0010,00

450KG R$22
R$ 2.250,00
5,00

R$

392.944,00
TOTAL

4. FUNDAMENTO LEGAL
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4.1. Nos termos do art. 14 da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009 e conforme o § 1° do art. 20 da Resolução do FNDE n° 06

de 08 de maio de 2020 e suas alterações.

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O contrato a ser firmado com o contratado terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo período de 10 (dez)

meses.

6. DO FORNECIMENTO, ENTREGA E LOCAL

6.1. O fornecimento dos gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural deverão ser

entregues em local estipulado pela Secretaria Municipal de Educação, mediante a solicitação dos pedidos feitos através de

levantamento das necessidades de cada escola, realizado através do Setor da Alimentação Escolar.

6.2. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá  o cronograma de entrega, que deverá ser assinado em conjunto com um

nutricionista da SEMED, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e assinatura.

6.3. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

a) A entrega será em parcelas, de acordo com a contratação da Secretaria Municipal de Educação, a qual formulará o pedido,

tendo a contratada o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para entregar o material solicitado;

6.6. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AMOSTRAS DOS PRODUTOS

7.2. A amostra dos produtos especificados nesta chamada pública será dispensada para fase de apreciação das propostas,

tendo em vista a facultatividade imposta pelo art, 41 da Resolução FNDE n® 06 de 08 de maio de 2020. Todavia, a qualidade

dos produtos será monitorada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), representante do Conselho Municipal de

Educação e representante da Secretaria Municipal de Educação, tudo em acompanhamento de parecer emitido pelo

nutricionista Responsável Técnico (RT) pelo Programa de Alimentação escolar no Município-, sob pena de suspensão de

contrato com o fornecedor que não oferecer condições mínimas de qualidade e higienização dos produtos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Todos os gêneros alimentícios deverão ser acondicionados e transportados atendendo os requisitos descritos neste Projeto

Básico, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou

biológica aos alimentos,

8.2. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá

efetuar a troca satisfatoriamente np prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;

9.2. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora contratado:

Av. Domingos Sertão, 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA - Emaii: prefeitura_pastosbons@hotmail.com
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9.2. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora contratado;

9.3. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da prestação dos serviços.

9.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Projeto básico.

10. DO PAGAMENTO

10.1. 0 pagamento será realizado até 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura, de acordo com a Lei 8.666/93,

art. 40, inc. XIV, alínea "a".

10.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, após a comprovação de que os

fornecedores de grupos formais contratada estão em dia com as obrigações perante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,

devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante

apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições

Federais e Dívida Ativa da União. 10.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada

neste Projeto Básico, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de titulo, sob pena de aplicação

dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1 A despesa com fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da agricultura familiar e empreendedor familiar

rural, destinados à merenda escolar, correrá a conta de recurso federal (PNAE), conforme documento em anexo expedido pela

Contabilidade do Município para exercício no ano de 2022.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da pessoa designada como fiscal de contrato, será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados como: prazo de entrega, local de

entrega, observância acerca da quantidade e qualidade e marca dos produtos contratados.

12.2. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização do fiscal de contrato da SEMED. Podendo para isso: a) Solicitar o

cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à substituição de material defeituoso ou avariados; b)

Examinar o material fornecido, a fim de constatar sua procedência e qualidade; c) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is), nos termos

contratados, para efeito de pagamento.

12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato deverão ser encaminhadas ao órgão,

em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.
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C.l. n.° 033/2022 Pastos Bons(MA), 11 de fevereiro de 2022.

Ao

Responsável pelo Setor de Orçamento e Contabilidade

Solicito informar a este Gabinete se existe disponibilidade de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes da Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, da
Rede de Ensino do município de Pastos Bons-MA, no valor máximo estimado de
R$392.944,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais),
com a indicação da classificação funcional -programática e da categoria econômica.

Peço informar, ainda, se a despesa tem adequação com a lei orçamentária do

exercício em curso e compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o

plano plurianual.

ais
lesXosta

Secretária Municipal de Educação
ara Gui
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