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Licitações

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2022

O Município de Rio do Antônio - Estado da Bahia, por meio de seu
Representante Legal, torna público a todos os interessados, que houve
retificação do Edital para cadastramento de grupos formais e informais para
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor
familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas municipais que
ofertam a Educação Básica compreendendo a Educação infantil Ensino
Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Rede Pública deste
município. Portanto, FICA ALTERADA a data prevista para recebimento e
abertura dos documentos de habilitação e preços para 04/03/2022. Os
interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no
Diário Oficial do Município: https://www.riodoantonio.ba.gov.br/.
Antônio/BA, 04 de fevereiro de 2022.

Gerson de Souza Ribeiro.
Prefeito
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede
na Praça Coronel Souza Porto, s/n, Centro, Rio do Antônio/BA, CEP: 46.220- 000, inscrita
no CNPJ sob n° 13.678.008/0001-53, Representado por Gerson de Souza Ribeiro,
brasileiro, maior, casado, portador de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n°
147.631.638-41, atendendo à Lei nº 11.947/2009 e a Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009,
realiza, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n°
123/2022, de 03 de janeiro de 2022, a Chamada Pública para aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar no calendário escolar de 2022, produzidos por
empreendedores (ou suas organizações) e agricultores da Agricultura Familiar Rural.

1. OBJETIVO
Cadastramento de grupos formais e informais para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados
nas escolas municipais que ofertam a Educação Básica compreendendo a Educação
infantil Ensino Fundamental, e Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Rede Pública
no Município de Rio do Antônio/BA.

2. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO
Data: 04 de março de 2022.
Horário: 08:30hs
Local: Praça Coronel Souza Porto – centro – Rio do Antônio/BA.
3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
3.1 Grupos
Familiares

Informais
Rurais

de

deverão

Agricultores

Familiares

entregar

Prefeitura

na

e

de

Municipal

Empreendedores
os

relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YQPTXNTQUW8U3GXMVZJEBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

documentos

Segunda-feira
7 de Fevereiro de 2022
4 - Ano - Nº 3502

Rio do Antônio

I – cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II – cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada
Agricultor Familiar participante;
III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar (anexo 1) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a
Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes;
IV – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;
V – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
3.2 Os

Grupos

Formais

da

Agricultura

Familiar

e

de

Empreendedores

Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar na
Prefeitura Municipal os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e
aprovados:
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e
cooperativas;
III – cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida
Ativa da União;
IV - Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
V - cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá
ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica;
VI - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar (Anexo I);
VII – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;
VIII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
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4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
4.1 Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios
A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem registrados está em
anexo (anexo 2).

4.2 Ponto de Entrega:
SEMAE,

localizado

na Praça

Pedro

Guedes,

s/n.º,

Bairro

Umbuzeiro,

nesse

município (próximo à Escola Municipal Professor João Batista Dias).

4.3 Período de Fornecimento
De acordo a necessidade do município, o que ocorrerá durante o ano letivo de 2022.

4.4 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base
nos cardápios elaborados por nutricionista do SEMAE e executados pelas
escolas. (anexo II)

4.5 Preço
4.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço
apresentado pelos proponentes.
4.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referencia:
- os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA
- média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados
varejistas, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar

3.6 Contrato
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá
ser celebrado entre o Município de Rio do Antônio e o(s) Vendedor (es)
habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no
Anexo III.
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3.7 Pagamento das faturas:
3.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar
ou

empreendedor

familiar

rural

habilitado,

como

consequência

da

comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pela Prefeitura
Municipal de Rio do Antônio.
3.7.2. O pagamento deverá ser feito com transferência bancária após a
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1 Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições
fixadas nesta Chamada Pública.
5.2

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

ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições
fixadas nesta Chamada Pública.
5.3 A Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas, considerando-se a
ordenação crescente dos valores.
5.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Comissão
Permanente de Licitação.

6. RESULTADO
A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado do processo em até 48 horas
após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública.

7. CONTRATAÇÃO
7.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato
de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado
no item 3.6.
7.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural
deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por Declaração
de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano.
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8. ORIGEM DOS RECUSOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação dos gêneros alimentícios, objeto
desta Chamada Pública, correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

Ação: 12.361.1047 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO

Ação: 12.361.1047 : 2015 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – FNDE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO

9. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
9.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização
legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
9.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente
e as especificações técnicas elaboradas pela nutricionista do Município.
9.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos nesta chamada pública por um período de março a dezembro;
9.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas
conforme cronograma de entrega definido pela escola.

10.

FATOS SUPERVENIENTES

10.1 Os

eventos

previstos

nesta

Chamada

Pública

estão

diretamente

subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na
hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir
a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por
decisão da Comissão Permanente de Licitação, poderá haver:
a) Adiamento do processo;
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b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.
11. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das
ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão Permanente de Licitação
considera-se, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará
concretizada.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e
condições, assim como dos seus anexos.

13. FORO
A

presente

Chamada Pública é regulada pelas

leis brasileiras,

sendo

exclusivamente competente o Foro a que se encontra vinculado o município de
Rio do Antônio por ventura vier ficar vinculada para conhecer e julgar quaisquer
questões dele decorrentes.

Rio do Antônio, 04 de fevereiro de 2022.

.................................................................
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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ANEXO I
Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
Programa Nacional de Alimentação Escolar
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº----------I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município

5.CEP
7.CPF

6. Nome do representante
legal
9.Banco

10.Nº da Agência

8.DDD/Fone

11.Nº da Conta Corrente

B – Grupo Informal
1. Nome do Proponente
3. Endereço

4. Município

6. Nome da Entidade Articuladora

1. Nome

5.CEP
7.CPF

2. CPF

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
3. DAP
4. Nº. da Agência
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1. Nome da Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2. CNPJ
13.678.008/0001-53
RIO DO ANTONIO

4. Endereço

3 .Município
5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

7 .CPF
-------------------

1. Nome do Agricultor Familiar

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade
5.Preço/Unidade

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

Valor total do projeto:
Valor total do projeto:
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Total agricultor
Total do projeto

1. Produto

2.Unidade

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

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

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Fone/E-mail:
Local e Data:
CPF:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal
Local e Data:
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ANEXO II
Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos da
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

Kg

2.600

Kg

400

Kg

2.000

Kg

5.000

Kg

100

Alface

Abóbora, lisa, com polpa intacta e limpa com
coloração e tamanhos uniformes tipos da variedade,
sem brotos, rachaduras ou cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possa alterar sua aparência e qualidade. Livre
da maior parte possível de terra aderente á casca e
de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita recente. Preço por Kg.
Alho nacional sem réstia, bulbo inteiro e são, sem
brotos, sem grãos chochos, ardidos, manchados ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre da maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes.
Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas
na Resolução CNNPA nº 12/78.
Com polpa intacta e limpa com coloração e
tamanhos uniformes típicos, rachaduras ou cortes
na casca, manchas machucaduras ou outros
defeitos que possa alterar sua aparência ou
qualidade e livre de sujidades.
Intacta
e
limpa,
sem
brotos,
rachaduras,
machucaduras ou outros defeitos que possa alterar
sua aparência e qualidade. livre da maior parte
possível de terra aderente á casca e resíduos de
fertilizantes.isenta de umidade externa anormal de
colheita recente. Preço por Kg.
Tipo americana, folhas íntegras, verdes em
tamanhos uniformes sem furos, não murchas,
ausência de pragas ou outros defeitos que possa
alterar sua aparência e qualidade. Preço por Kg

Kg

2.200

Banana
Prata

Banana da prata de 1ª qualidade, in natura, com
grau de maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação adequada
para o consumo mediato e imediato, tamanho
médio, apresentando cor e tamanho uniformes
(pesando entre 120 e 140 gramas cada), sem
manchas, machucaduras, sujidades, ferrugem ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.
Deverão ser entregues despencadas (cortadas no
talo). Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.

PRODUTO

Abóbora
Alho

Acerola

Aipim
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Batata doce amarela ou roxa intacta e sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores, pontos
escurecidos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou
qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente á casca e
de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De
colheita recente. Preço por kg.

Kg

3.150

Batatinha média, lavada, lisa, com polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre
da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução
CNNPA nº 12/78.
Beterraba intacta e limpa com coloração e tamanhos uniformes
típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou cortes na casca,
manchas machucaduras bolores ou outros defeitos que possa alterar
sua aparência ou qualidade. Livre da maior parte possível de terra
aderente á casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita recente. Preço por kg.
Cebola branca tipo salada, lisa, com polpa intacta, com coloração e
tamanhos uniformes típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou
cortes na casca, manchas machucaduras bolores ou outros defeitos
que possa alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior parte
possível de terra aderente á casca e de resíduos de fertilizantes.
Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. Preço por
kg.
Cenoura lisa com polpa intacta e limpa com coloração e tamanhos
uniformes típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou cortes na
casca, manchas machucaduras bolores ou outros defeitos que possa
alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior parte possível de
terra aderente á casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal. De colheita. Preço por kg.

Kg

600

Kg

500

Kg

3.000

Kg

3.000

Coentro moído, produto natural e sem conservantes. Acondicionado
em embalagem plástica resistente de 100g, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo.

Kg

50

Extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100g, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.

Kg

50

Corante de urucum puro em pó e fino. Sem mistura de outros
ingredientes. Boa apresentação ao exame visual. Preço por Kg.

Kg

150

Corante

Kg

500

Couve

Couve manteiga, em maços de 12 folhas, integras, verdes em
tamanhos uniformes sem furos, não murchas, ausência de pragas ou
outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Preço
por Kg.

Batata
Doce

Batata
Inglesa
Beterraba

Cebola

Cenoura
Coentro
Seco Moído

Cominho
Moído
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Farinha
de
mandioca

Iogurte

Laranja

Leite
Pasteurizado

Limão Galego

Mamão

Manga

Maracujá
Azedo

Rio do Antônio

Farinha de mandioca, seca, fina, branca e torrada, separada
por Kg em saco de polietileno transparente e amarrado. Não
apresentar impurezas. Boa apresentação ao exame visual.
Preço por Kg.
Iogurte sabor morango-pasteurizado, parcialmente desnatado.
Embalagem em polietileno de 1 litro devendo conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, numero de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem, qualidade do
produto e numero do registro no Ministério da Agricultura
/SIF/DITOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar ate a
entrega final em condições de temperatura adequada. No ato
da entrega, não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade. O produto deverá ser transportado em veículos
adequados a este fim, dotados de carrocerias isotérmicas, tipo
baú, equipado por unidade própria de refrigeração. Deverá ser
apresentado laudo de inspeção sanitária do estabelecimento.
Preço por litro.
Laranja China / Pera de 1ª qualidade, tamanho médio com
aproximadamente 120g cada. Deverá apresentar casca fina,
íntegra, sem machucados /amassados e sujidades. Não
poderão estar com alvéolos desidratados. Ideal para consumo
imediato.
Leite in natura, tipo "C", embalagem (sacos plásticos) de 1
litro, a embalagem devera conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações, nutricionais, numero
de lote, data de fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, qualidade do produto e numero do registro no
Ministério da Agricultura /SIF/DITOA e carimbo de inspeção do
SIF. Transportar ate a entrega final em condições de
temperatura adequada. No ato da entrega, não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de validade. O produto
devera ser transportado em veículos adequados a este fim,
dotados de carrocerias isotérmicas, tipo baú, equipado por
unidade própria de refrigeração. Deverá ser apresentado laudo
de inspeção sanitária do estabelecimento. Preço por litro.
De casca fina, cor verde-clara ou amarelo – clara, pragas e
sujidades. Boa apresentação ao exame visual. Preço por Kg.
Mamão maduro Formosa, de 1ª qualidade, in natura, com
validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 10
dias sob refrigeração. Não apresentar pontos amolecidos.
Entregue em grau médio de amadurecimento. Seguir Normas
Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78
Manga Ada, de 1ª qualidade, in natura, lisa, com polpa intacta
e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade, sem rachaduras ou cortes na casca, manchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Não apresentar pontos amolecidos
e escurecidos. Livre da maior parte possível de terra aderente
à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal. De colheita recente. Entregue em grau
médio de amadurecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
Maduro, íntegro e sem manchas. Isento de danos físicos e/ou
mecânicos decorrentes do transporte e manuseio.
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(Manteiga sem sal - Embalagem 200g) Manteiga sem sal, de
primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado, com 200g, com teor mínimo de 80% de
lipídeos, embalagens retangulares com dados de identificação, data
de fabricação e validade, lote, registro do Ministério da Agricultura
SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 4 meses.
Melancia de casca lisa com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o
consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando
tamanho e cor uniformes, sem manchas, machucaduras, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou
qualidade ou livre de resíduos de fertilizantes. .
Preço por Kg
Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais;
acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades.
Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às
exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de
Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 CIPOA/MA
Tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas livres de resíduos de fertilizantes.
In natura, Fresca, madura, de tamanho e cor uniformes, com a
polpa firme e íntegra. Isenta de danos físicos e/ou mecânicos
decorrentes do transporte e manuseio.
De 1ª qualidade, embalagem original a vácuo, em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente. Conter os
dados de identificação, informações nutricionais, nº de lote,
quantidade de 01kg, Com certificação SIF/SIM ou SIE. Prazo de
validade mínimo de 45 dias.
Tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.

Kg

300

Kg

10.500

Dz.

900

Kg

250

kg

3.500

Kg

80

Kg

140

Repolho verde, cabeça firme, sem folhas amareladas. Não
apresentar furos e pragas nas folhas. Boa apresentação ao exame
visual. Preço por Kg
Produto preparado a partir do amido de mandioca com grânulos
lisos. Preço por Kg.

kg

1.100

Kg

1.500

In natura – cheiro verde. Molho composto de coentro em folhas e
cebolinha verde, apresentado boa aparência, seco, lavado, com
ausência de terra e parasitas. Deverá ser retirado da terra, no dia
da entrega, não podendo estar murchos/ secos.

Kg

700

Tempero completo, sem pimenta, obtido do processamento de alho
(50%), sal, cebola, coentro verde em bolinhas. Consistência
pastosa. Acondicionado em potes de poliestireno com tampa.
Tipo santa cruz, para salada, com polpa intacta, com coloração e
tamanhos uniformes típicos, da variedade sem cortes na casca,
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possa
alterar sua aparência ou qualidade. Com aproximadamente 60% de
maturação. Livre de resíduos de fertilizantes. De colheita recente.
Preço por kg.

Kg

500

Kg

2.000
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ANEXO III
CONTRATO DE nº ....../2022

CONTRATO PARA CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E
INFORMAIS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA

FAMILIAR

E

EMPREENDEDOR

FAMILIAR

RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPREENDENDO

A

EDUCAÇÃO

INFANTIL

ENSINO

FUNDAMENTAL, E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,
DA REDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO/BA.

Que fazem, o Município de Rio do Antônio, CNPJ nº. 13.676.008/0001-53, situada à
Praça Coronel Souza Porto - centro, neste ato representado pelo seu titular Gerson de
Souza Ribeiro, brasileiro, maior, casado, portador de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no
CPF sob o n° 147.631.638-41, doravante denominado CONTRATANTE e .........., pessoa
jurídica de direito privado, com sede na cidade de ____________, na Rua _________,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________, neste ato representado por seu
representante legal Sr. ________________, brasileiro,(estado civil) , gerente comercial,
residente e domiciliado na Rua ______________, portador da cédula de identidade n.°
___________, e CPF n.º ___________ doravante denominado CONTRATADA, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as
seguintes cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA DA REGÊNCIA
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei nº 11.947/2009 e a
Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, tendo como base no Chamamento Público 001/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação o cadastramento de grupos formais e informais para aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos
da Rede Municipal de Ensino, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos
de acordo com o CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 001/2022, o qual fica fazendo parte
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
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O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda
dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante a o Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no
máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo
MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo
com Chamamento Público n.º 001/2022.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no
local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá
o valor total de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem
anexa a seguir:
Produto

Unidade

Quantidade/Unidade

Preço
Proposto

Valor Total
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CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento
das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Ação: 12.361.1047 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 12.361.1047 : 2015 - MANUTENÇÃO DE OUTROS
PROGRAMAS – FNDE 3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE
CONSUMO
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após recebe os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e
após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no
valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2% mais juros de 0,1% ao dia,
sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os
repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o estabelecido na
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Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias
das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando
à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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 à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
e. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio
de carta, que somente terá validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31.12.2022 ou até o final do ano letivo
2022.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo da Secretaria
Municipal de Educação e exercerá rigoroso controle.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA:
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca em que o município de Rio do Antônio encontra-se vinculado, prevalecendo
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Rio do Antônio - BA, ....... de......... de 2022.
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.............................................
Prefeito Municipal
Contratante

...........................................
Contratada

Testemunhas:

.....................................

.......................................
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Rio do Antônio, 04 de Fevereirode 2022.

DECISÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria Jurídica desse
município, após consulta realizada por essa pregoeira, sem nada mais evocar,
utilizando os fundamentos jurídicos ali expostos, decidimos por conhecer da
impugnação interposta pela empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. porque presente todos os requisitos
legais necessários para tanto, para, no mérito, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE,
mantendo-se o instrumento convocatório inalterado, com prosseguimento do
certame.

Aldalúcia Silveira Barbosa
Pregoeira
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HOMOLOGAÇÃO
Dispensa de Licitação nº. 00
05//2022
Processo Administrativo nº 012/2022
Trata o presente Processo da:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de coleta, transporte,
acondicionamento,
tratamento,
descaracterização
de
resíduos
de
saúde
(biológicos/perfuro cortante), de resíduos de saúde em bombonas com capacidade
mínima de 200litros ou 25kg a ser realizada mensalmente
Parecer Jurídico: Levado a apreciação da Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal para a sua
manifestação, esta o fez conforme fundamentação legal constante do Processo.
Decisão: Homologo o mesmo, e autorizo a Contratação mencionada, depois de cumprida as demais exigências,
especialmente quanto ao valor de mercado e a comprovação da regularidade jurídica e fiscal.
Proprietário: Gbi Ambier Empreendimentos Ambientais Ltda-EPP

CNPJ: 16.668.465/0001-55

Valor Mensal: R$ 1.840,00 (mil e oitocentos e quarenta reais)
Rio do Antônio, 07 de fevereiro de 2022.
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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EXTRATO DO CONTRATO nº. 012//2022
Contratante

MUNICÍPIO DE RIO DO ANTONIO

CNPJ: 13.678.008/00011-53

Contratado

Gbi Ambier Empreendimentos Ambientais Ltda-Epp

CNPJ: 16.668.465/0001-55

Objeto

Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento,
tratamento, descaracterização de resíduos de saúde (biológicos/perfuro
cortante), de resíduos de saúde em bombonas com capacidade mínima de
200litros ou 25kg a ser realizada mensalmente.

Licitação

Tipo: Dispensa

Dotação

Unidade: 05.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
10.301.301.2028 Manutenção do Fundo Municipal
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor

R$ R$ 1.600,00 ( mil e seiscentos reais)

Pagamento: Mensal

Vigência

Início: 07.02.2022

Vencimento: 07.10.2022

Outras
Informações

Processo Administrativo n° 012/2022

Nº: 005/2022

Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YQPTXNTQUW8U3GXMVZJEBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

