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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, 

ALTERADA PELA LEI Nº 13.987, DE 7/04/2020 E RESOLUÇÃO N.º 26 DO FNDE, DE 17/06/2013, ALTERADA 

PELA RESOLUÇÃO FNDE n.º 04, DE 2 DE ABRIL 2015.  

A Prefeitura Municipal de Luz - MG pessoa jurídica de direito público, com sede Avenida Laerton 

Paulinelli, 153, inscrita no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito Ailton 

Duarte, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 

11.947/2009,  alterada pela Lei nº 13.987/20 e Resolução FNDE n.º 26/2013, alterada pela Resolução 

FNDE n.º 04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de maio a dezembro de 

2020. Os grupos formais/ Informais deverão enviar via correio à documentação para habilitação e Projeto 

de Venda até o dia 11/05/2020, na Secretaria Municipal de Educação, que localiza no Centro 

Administrativo Municipal de Luz, na Avenida Laerton Paulinelli, 153. O envelope 01 – Documentação para 

habilitação e o envelope nº 02 - Projeto de venda serão abertos dia 12/05/2020 às 8h00min, na Secretaria 

Municipal de Educação, pela comissão especial,  com elaboração de ATA, onde os resultados serão 

publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Luz (www.luz.mg.gov.br). 

 

1. OBJETO 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 

do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 

conforme especificações abaixo. 

 

Item Unidade Quantidade Preço unitário Valor total 

Banana prata Kg 1200 4,00 R$4.800,00 

Batata doce Kg 900 3,50 R$3.150,00 

Cenoura Kg 900 3,50 R$3.150,00 

Laranja pêra 

 

Kg 1000 2,90 R$2.900,00 

Mandioca descascada  Kg 1000 3,50 R$3.500,00 

Moranga híbrida Kg 1000 2,50 R$2.500,00 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais, umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos e enfermidades.  
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Havendo a necessidade de substituição de gêneros alimentícios, devidamente justificado, os mesmos só 
poderão ser substituídos por gêneros alimentícios previstos nesta Chamada Pública, em conformidade com 
Anexo IV, que respeitando a lista de substituição do Cardápio elaborado pela nutricionista da Secretaria de 
Municipal de Educação, e desde que seja respeitado o valor total do contrato. 
 

2. FONTE DE RECURSO 

 Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 

Os fornecedores serão Agricultores Familiares Empreendedores Familiares Rurais ou de suas organizações, 

detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

DAP Física e/ou Jurídica, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 4/2015.  

Os interessados deverão apresentar a documentação prevista no item 3.1 desta chamada, como 

também o Formulário Padronizado de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar – Anexo I, conforme item 3.2 desta chamada, que serão acondicionados em 

envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente: nome, o número da Chamada Pública e o tipo de 

envelope: 

 

 

3.1 - ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

Para a habilitação dos fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo 

deverão entregar na secretaria municipal de educação, cultura e esportes os seguintes documentos:  

 

I. prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

II. extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 (trinta) dias; 

III. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

IV. declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 

relacionada no projeto de venda  Anexo I- A. 

V. para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de serviço de inspeção, 

podendo der municipal, estadual ou federal. 

VI. A  declaração de cumprimento do limite de venda, Anexo III A. 

 

 

Para a habilitação nesta Chamada Pública, os Grupos Informais de Agricultores Familiares, 

detentores de DAP Física, organizados em grupo, deverão entregar na secretaria municipal de educação, 
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cultura e esportes, os seguintes documentos:  

 

I. prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

II. extrato da DAP Física de cada Agricultor Familiar participante, emitido nos últimos 30 (trinta) dias;  

III. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.  

IV. declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 

familiares relacionados no projeto de venda, Anexo I- B. 

V. para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de serviço de inspeção, 

podendo der municipal, estadual ou federal. 

VI. A  declaração de cumprimento do limite de venda, Anexo III B. 

 

Para a habilitação nesta Chamada Pública, Grupos Formais da Agricultura Familiar detentores de 

DAP Jurídica, deverão entregar na secretaria municipal de educação, cultura e esportes, os seguintes 

documentos:  

 

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

II. extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 (trinta) dias;  

III. prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviços (FGTS);  

IV. cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;  

V. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.  

VI. declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados 

relacionados no projeto de venda. 

VII. para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de serviço de inspeção, 

podendo der municipal, estadual ou federal. 

VII. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

 

3.2 - ENVELOPE Nº. 002 - PROJETO DE VENDA  

 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 II , com os preços 

publicados nesta chamada.  

 

a) – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar elaborado 
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por fornecedor Individual.  

b) – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar elaborado 

por Grupo Informal assinado por todos os Agricultores Familiares participantes.  

 

O projeto de venda poderá ser elaborado conjuntamente com a Entidade Articuladora. 

 

c) – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar elaborado 

pelo Grupo Formal.  

 

NÃO SERÃO RECEBIDAS DOCUMENTAÇÕES E PROJETO DE VENDA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE 

EDITAL. 

          No caso de ausência ou irregularidades nos documentos dos itens 3.1 e 3.2, será concedido o prazo 

de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação.  

Os documentos para habilitação, bem como o Projeto de Venda, deverão ser entregues em envelopes 

separados, lacrados e com identificação externa do seu conteúdo. 

 

4. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os projetos de venda a serem contratados, que estejam com os preços compatíveis com os vigentes no 

mercado local, serão aqueles que atendam as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

Para priorização dos projetos de venda serão selecionados conforme critérios estabelecidos pelo art.25 

da resolução 4/2005: 

I – os fornecedores locais do município; 

II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 

quilombolas; 

III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a 

Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

IV – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 

DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de 

Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores 

Individuais; 

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares 

rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio. 
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5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro dia útil 

subsequente a divulgação da decisão, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos, mediante 

solicitação formal. 

5.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 

importará preclusão do direito de recurso.  

5.3. O recurso será analisado em até 02 (dois) dias e o resultado comunicado formalmente pelo (a) 

Responsável pela gerenciamento do Programa Agricultura Familiar. 

 5.4. Após a divulgação do resultado da Chamada Pública, a responsável pelo processo da Chamada Pública 
emitirá a competente autorização de fornecimento e convocará o participante selecionado para assinatura 
do contrato, formalmente. 
 
5.5. Após convocado, o participante selecionado terá o prazo máximo de 03 (três) dias para assinatura do 
contrato, sob pena de perda do direito à contratação.  
 

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Centro Administrativo Municipal de Luz, na 

Avenida Laerton Paulinelli, 153, Setor Almoxarifado, nas Segundas-feiras ou conforme necessidade do 

setor através solicitação prévia da Coordenadoria de Nutrição e Segurança Alimentar em repartições 

públicas pelo período de maio a dezembro de 2020, onde se atestará o seu recebimento. 

 

8. PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega dos produtos, através de depósito em 

conta corrente a ser fornecida, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 

fornecimento efetuado vedado a antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1  Este edital de Chamada Pública poderá ser obtido através do site: www.luz.mg.gov.br. 

9.2 Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos 

pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. 29 § 1º, da mencionada 

Resolução do FNDE. 

9.3 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 
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9.4 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano 

civil; 

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

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo V da mencionada 

Resolução do FNDE. 

9.6 Depois de formalizadas, as propostas poderão sofrer variação quantitativa até 25%(vinte e cinco por 

cento), tanto para acréscimo quanto por decréscimo. 

 

10. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA:  

 

• Anexo I – Declaração de Produção Própria: 
- A - Fornecedor Individual; 

- B - Grupo Informal; 

• Anexo II - Projeto de Venda:  
 
 

• Anexo III - Declaração de cumprimento do limite de venda: 
- A - DAP física (agricultores de grupo informal e agricultor    individual); 

                                          - B - DAP jurídica. 

• Anexo IV – Lista de Substituição; 
 

• Anexo V - Minuta de Contrato; 
 

• Anexo VI - Termo de Recebimento. 
 

                                                        Luz/MG, aos 22 dias do mês de abril de 2020. 

 

Ailton Duarte 

Prefeito Municipal 

                                                        

                                                                        Rosemary Ferreira da Silva 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 
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