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DADOS DO EDITAL                                                                                 Camaçari/BA, 12 de maio de 2021. 
 

CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
00123.11.07.682.2021 
 

II – PERÍODO E LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS 
DOCUMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA: 
Data de Início: 12/05/2021 – 09h00min  Data de Término: 11/06/2021 – 14h00min.   
Local: Auditório da Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Avenida 
Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia. 
 

III – DATA, HORA E LOCAL PARA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DA 
CHAMADA PÚBLICA: 
Data e Hora de Abertura: 14/06/2021 – 09h00min  
Local: Auditório da Coordenadoria de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na 
Avenida Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia. 
 

IV – OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA: 
Chamada Pública para eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (flocão de milho 
não transgênico e farinha de mandioca), destinados à alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do município de Camaçari-BA. 
 

V – PRAZOS: 
 
a) VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
b) ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
ordem de fornecimento, podendo ser alterada conforme a necessidade da SEDUC. 
 
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
Projeto/Atividade: 4010; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0115000 – Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 
 
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação - SEDUC, referente aos gêneros efetivamente fornecidos. 
 
VIII – LOCAL DE ENTREGA: 
 
A entrega deverá ser realizada na TPC Logística Inteligente, Rodovia BA-535, KM 13 e 14, SN, QD 2, LT6, 
Via Parafuso, Camaçari-BA, CEP: 42.849-000 
 
IX – ANEXOS:  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo do Projeto de Venda; 
Anexo IV – Minuta do Contrato; 
_____________________________________________________________________________________ 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 7468/2021, torna público para conhecimento dos 
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interessados que realizará a CHAMADA PÚBLICA, avaliando o menor preço, de acordo com as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
______________________________________________________________________________________ 
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA CHAMADA 
PÚBLICA (RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE 
COMPRAS DE CAMAÇARI (WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS 
PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE 
QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC está realizando a 
presente Chamada Pública para aquisição de alimentação escolar, em cumprimento ao estabelecido na Lei 
Federal nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26/2013. Os interessados deverão apresentar a 
documentação pertinente, no período e local indicado na Folha 1 – DADOS DO EDITAL. 
  
1 - OBJETO 
 
1.1 – Indicado no Campo IV da Folha 1 – DADOS DO EDITAL. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Poderão participar do processo os GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES que 
atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, observadas as disposições 
contidas na Resolução CD/FNDE nº 26/2013. 
 

2.2 O encaminhamento do projeto de venda pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 

2.3 A apresentação do projeto de venda implicará na plena aceitação por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
  

3.1  Os interessados em participar desta Chamada Pública deverão apresentar os Documentos de 
Habilitação, durante o período estabelecido no campo II da folha 1- DADOS DO EDITAL em 
envelope lacrado e indevassável, rubricado no seu fecho, contendo em sua parte externa os 
seguintes dizeres:  

 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES  
 

3.2 O credenciamento, se houver, deverá ser entregue à comissão na sessão marcada para abertura 
dos envelopes, contendo identificação do credenciado ou procurador (nome completo, número de 
identidade e do CPF), dando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao 
procedimento desta Chamada Pública, em conformidade com a legislação em vigor, devidamente 
assinado pelo titular ou representante legal da Entidade. 

 
3.2.1 Quando a Entidade se fizer representar por credenciado através de Carta de 

Credenciamento ou Procurador através de Procuração Particular, deverá apresentar cópia 
autenticada ou cópia acompanhada do original dos seguintes documentos: 
 

a) Cédula de identidade do credenciado que estará representando a empresa na 
sessão; 

 
b) Cédula de identidade do representante legal da Entidade que designou o credenciado 

ou procurador; 
 
c) Estatuto/Ata de Posse da Entidade. 
 
d) Carta de Credenciamento ou Procuração Particular para praticar todos os demais 

atos pertinentes a Chamada Pública, em nome do proponente. 
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3.2.2 Quando a Entidade se fizer representar por credenciado através de Carta de 
Credenciamento ou Procurador através de Procuração Particular, designado por Procurador 
através de substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 3.2.1, deverá 
apresentar cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da identidade de quem 
substabeleceu. 
 

3.3  O representante legal da Entidade que não se credenciar perante a COMPEL, ficará impedido 
de se manifestar durante a sessão, inclusive de declarar a intenção de recorrer ou renunciar a 
interposição de recurso, enfim, de representar o Entidade durante a reunião. 

 
3.4 Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de uma Entidade. 

 
3.5  Uma vez entregues todas as credenciais, não será permitida a participação de Entidades 

retardatárias, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, 
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

 
4 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
4.1 - Os GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, detentores de DAP Jurídica, previstos na 
Resolução CND/FNDE n.º 26/2013, deverão entregar à COMPEL os documentos relacionados abaixo, para 
serem oportunamente avaliados e aprovados: 
 

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

II. Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias; 
 

III. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 

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

 
V. Projeto de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 

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

relacionados no projeto de venda. 
 
VII. Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda de seus cooperados/associados;  
 
VIII. Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido por órgão competente que comprove que a 

empresa foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou pelo serviço de 
Inspeção Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura, no prazo estabelecido 
oficialmente; 

 
IX. Os produtos deverão apresentar o número de registro no Ministério da Saúde ou Agricultura 

conforme legislação vigente; caso o produto seja dispensado de registro, devera apresentar 
comprovante de data de inicio de fabricação. 

 
X. Apresentar 02 (duas) amostras dos gêneros, na forma descrita no Anexo I deste Edital. 

 
 

XI. Ficha técnica do produto contendo as seguintes informações; Designação do produto, marca, nome 
da empresa responsável pela produção e embalagem (primária e secundária), composição do 
produto, prazo de validade, nome e assinatura do responsável técnico com registro em órgão 
competente, forma de armazenamento, informação nutricional. 

 
4.2 - Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 
4.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
ou ainda em cópia simples, neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e 
autenticação, quando da sessão de abertura. 
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4.4 – Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos, fica facultado à COMPEL a abertura de 
prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação desta CHAMADA PÚBLICA. 
 
 
5 - PROJETO DE VENDA 
 
5.1 - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar deverá 
ser elaborado na forma do Anexo III deste Edital, sendo que para cada item a ser adquirido deve o 
proponente atender as exigências contidas na planilha de referência e especificações anexadas a este 
Edital. 
 
5.2 - Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF 
e n.º da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes no Projeto. 
 
 
6 - ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDAS 
 
6.1 - Serão considerados classificados os projetos de vendas que preencham as condições fixadas nesta 
Chamada Pública.  
 
6.2 - Cada interessado deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com o preço unitário 
fixado neste Edital, observando as condições estabelecidas nesta Chamada Pública. 
 
6.3 - Para fins de análise e seleção, os projetos de venda habilitados 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: 
 
6.4 - 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. 

 
6.5 - 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; 

6.6 - Caso a COMPEL 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, de acordo 
com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos subitens 6.3, 6.4 e 6.5 deste edital. 

6.7 - Para efeitos do disposto neste capítulo serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de 
assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição 
seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações 
produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores 
familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 

6.8 - No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no inciso I do subitem 6.5, terão prioridade 
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou 
indígenas no seu quadro de associados/cooperados. . 

6.9 - No caso de empate entre Grupos Formais, não enquadrados nos incisos I e II do subitem 6.5, terão 
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 
familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme DAP Jurídica. 
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6.10 - Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, 
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 
finalistas. 

6.12 – AMOSTRA - Para encerrar a fase de classificação dos projetos de venda será solicitada a 
apresentação de amostras pelo proponente classificado provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas 
às análises necessárias. 
 
6.12.1 - As amostras apresentadas deverão ter as marcas (quando for o caso) e as especificações iguais às 
do projeto de venda, que deverão obedecer às indicações do edital. 
 
6.12.2 - Deverão ser apresentados os requisitos previstos em Lei específica constantes no item Exigências 
Técnicas do Termo de Referência. 
 
6.12.3 - A Comissão Técnica de Alimentação Escolar emitirá Relatório de Análise dirigido à COMPEL. 
 
6.12.4 - Em caso de recusa das amostras apresentadas pelo licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar, será solicitada a apresentação de amostras aos demais proponentes, respeitada a ordem de 
classificação. 
 
6.12.5 - Fica facultada aos proponentes a possibilidade de entregar previamente as amostras dos produtos 
ofertados na sessão de abertura dos envelopes, devidamente identificadas, que ficarão sob a guarda da 
Comissão Técnica de Alimentação Escolar e para fins de posterior análise, respeitada a ordem de 
classificação dos projetos de venda. 
 
6.13 Terá o projeto de venda desclassificado a proponente que: 

 
I. Não atender as exigências técnicas do Termo de Referência; 

 
II. Ofertar preço unitário superior ao fixado no Termo de Referência; 
 
III. Tenha amostra reprovada por falta de condições e/ou informações necessárias à análise do produto 

ofertado e/ou apresente produto fora das especificações do edital. 
 
IV. Apresentar amostra com marca divergente da descrita no projeto de venda. 
 
V. Apresente Laudo e/ou ficha Técnica faltando informações exigidas no Termo de Referência. 
 
 
7 - RESULTADO FINAL 
 
7.1 - A Comissão divulgará o resultado final da conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública no portal 
de compras do Município, no endereço: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
 
7.2 - Caso não sejam atendidas todas as escolas do Município de Camaçari, os gêneros alimentícios 
faltantes serão adquiridos através de licitação. 
 
8 - CONTRATAÇÃO 
 
8.1- Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de aquisição de gêneros 
alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no Anexo V. 
 
8.2 - 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 Familiar /ano/EEx. 

8.3 - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do 
número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo 
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP 
jurídica x R$ 20.000,00. 
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8.3.1 - Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a Contratante a 
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização 
com os grupos formais. 

8.4 - Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração de 12 (doze) 
meses, a partir da assinatura do Contrato. 
 
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 se 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 
SEDUC. 
 
9.3 - O fornecedor compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme Ordem de 
Fornecimento emitida pela Gerência de Merenda Escolar. 
 
 
10 - LOCAL DE ENTREGA 
 
10.1 – A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada no local indicado na folha 1 – Dados do 
Edital, item VIII,  conforme condições  constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, 
obedecendo às quantidades acordadas nesta CHAMADA PÚBLICA N.º 0000/2021- COMPEL, durante a 
vigência do contrato, na qual se atestará o recebimento. 
 
10.2 - A pontualidade na entrega dos produtos está vinculada ao cumprimento do Cardápio Nutricional. A 
não pontualidade na entrega das mercadorias implicará no prejuízo da execução do cardápio e 
conseqüentes transtornos no balanceamento nutricional. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
11.1 - As condições de fornecimento deverão atender às regras estabelecidas no Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital. 
 
 
12 - PAGAMENTO 
 
12.1 - Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação - SEDUC, referente aos gêneros efetivamente fornecidos, referente aos gêneros efetivamente 
fornecidos. 
 
13 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
13.1 - As impugnações e os recursos deverão ser protocolados na COMPEL, no horário de atendimento das 
8h às 14h, no seguinte endereço: Avenida Francisco Drummond, s/n.º, Prédio da Secretaria de Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
 
13.2 - Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital de Chamada Pública perante a 
Administração, aquele que não a protocolar, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura dos 
envelopes, apontando as falhas e irregularidades que o viciou. 
 
13.3 - A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no item anterior, não a caracterizará como 
recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 
13.4 - O prazo para interposição de recursos será de 03 (três) dias úteis, contados a partir da divulgação do 
resultado final. 
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13.5 - Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de até 03 (três) dias úteis. 
 
13.6 - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
13.7 - Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 
13.8 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - A apresentação do projeto de vendas a esta chamada pública implica na aceitação integral e 
irretratável dos termos deste edital. 
 
14.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à Comissão desta 
Chamada Pública, pessoalmente, através do telefax (71) 3621-6665, até 24 horas antes da sessão. 
 
14.3 - Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das 
disposições legais pertinentes. 
 
14.4 - AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO ANDAMENTO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, BEM 
COMO CONVOCAÇÕES E RESULTADOS, SERÃO PUBLICADAS NO PORTAL DE COMPRAS DO 
MUNICÍPIO (WWW.COMPRAS.CAMACARI.BA.GOV.BR) OU ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, E-MAIL OU FAX ENCAMINHADO AOS PARTICIPANTES. 
 
14.5 - Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Bahia, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultantes deste edital. 
 
 
Camaçari - BA, 12 de maio de 2021. 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL 
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CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Chamada Pública para eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (flocão de milho 
não transgênico e farinha de mandioca), destinados à alimentação escolar nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do município de Camaçari-BA. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente chamada pública justifica-se em razão da necessidade de aquisição dos gêneros alimentícios 
que devem ser utilizados na elaboração da alimentação escolar que será distribuída aos alunos da rede 
Municipal Publica Municipal de Ensino e para cumprir o quanto disposto na Constituição Federal e na Lei 
11.947/2009 que determina que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 
do PNAE, deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Conforme RESOLUÇÃO N°4, DE 2 DE ABRIL DE 
2O15. 

3. ESPECIFICAÇÃO 

1 - FLOCÃO DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO 

ITEM PRODUTO QTD. VALOR U.M TOTAL 

1 

8900806144 - FLOCÃO DE MILHO NÃO 
TRANSGÊNICO - FLOCÃO DE MILHO, 100% 
MILHO, COR AMARELO UNIFORME, SEM 
MANCHAS E ISENTO DE SUJIDADES. DEVE 
POSSUIR O SELO DE GARANTIA DE PRODUTO 
NÃO TRANSGÊNICO. EMBALAGEM PACOTE DE 
0,5 A 1KG. 

18.000 R$ 5,26 KG. R$ 94.680,00 

DESCRIÇÃO: 

FLOCÃO DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO - FLOCÃO DE MILHO, 100% MILHO, COR AMARELO 
UNIFORME, SEM MANCHAS E ISENTO DE SUJIDADES. DEVE POSSUIR O SELO DE GARANTIA DE 
PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO. EMBALAGEM PACOTE DE 0,5 A 1KG. 

2 - FARINHA DE MANDIOCA 

ITEM PRODUTO QTD. VALOR U.M TOTAL 

1 
74802 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 
PACOTE DE 1KG 

25.000 R$ 6,87 KG. R$ 171.750,00 

DESCRIÇÃO: 

FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SECA, FINA, BRANCA, SEM 
NENHUM GRÃO COM CARACATERISTICA DE QUEIMADO. NÃO TER CHEIRO AZEDO, NEM 
MANCHAS ESCURAS (MOFO). COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA 82% DE CARBOIDRATOS E 320 
KCAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE DE 1KG, 
SECUNDÁRIA:EMBALAGEM TRANSPARENTE COM 10 PACOTES DE 1 KG. 

TOTAL DOS ITENS: R$ 266.430,00 

4. LOCAL DE ENTREGA 

A entrega deverá ser realizada na TPC Logistica Inteligente, Rodovia BA-535, KM 13 e 14, SN, QD 2, LT6, 
Via Parafuso, Camaçari-BA, cep: 42.849-000. 
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CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E DE ENTREGA 

I. Na embalagem primária (embalagem que está em contato direto com os alimentos), deverá conter as 
seguintes informações: 

a) Lista de ingredientes 
b) Peso bruto e líquido quando necessário 
c) Identificação do fabricante 
d) Prazo de validade 
e) Data de fabricação e lote 
f) Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário 
g) Classificação do produto 
h) Nome e endereço do fabricante 
i) Número de registro no Órgão competente quando necessário. Os produtos dispensados de registro 
devem apresentar comprovação de data de inicio de fabricação. 
j) Rotulagem nutricional conforme legislação vigente RDC 360 de 23 de dezembro de 2003. 

II. Os produtos deverão ser entregues com a data de fabricação máxima segundo os seguintes parâmetros: 
Produtos com validade de 180 dias (6 meses) a 1 (um) ano no ato da entrega; 

III. Todos os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens secundárias de papelão, 
plástico ou fardo. 

IV. No ato da entrega dos produtos, não poderá ocorrer substituição, por outra marca, diferente da amostra 
analisada pelo nutricionista, sem comunicação prévia a Coordenação de Alimentação Escolar. 

V. Nenhum produto deverá ser entregue sem rotulagem, que deverá estar conforme legislação em vigor, 
referente a cada produto em específico; 

VI. Constatada irregularidade na entrega do gênero alimentício, fica a CONTRATADA, obrigada a retirá-los 
do depósito. 

VII. Substituir sem ônus adicionais e no prazo máximo de 03 dias, todo gênero alimentício recusado na fase 
de recebimento. 

VIII. Substituir sem ônus adicionais e no prazo máximo de 03 dias, todo gênero alimentício que apresentar 
irregularidade durante o seu prazo de validade. 

IX. O Horário de entrega deverá ser agendado junto a empresa de Logística TPC no e-mail: 
agendamento.camacari@grupotpc.com. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de 
fornecimento, podendo ser alterada conforme a necessidade da SEDUC. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo da chamada pública será de 12 (doze ) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

 7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

7.1 - Para habilitação: 

Apresentar: 
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Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido por órgão competente que comprove que a empresa 
foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou pelo serviço de Inspeção 
Federal, Estadual ou Municipal do setor de Agricultura, no prazo estabelecido oficialmente. 

Os produtos deverão apresentar o número de registro no Ministério da Saúde ou Agricultura na legislação 
vigente. 

Ficha técnica do produto contendo as seguintes informações; Designação do produto, marca, nome da 
empresa responsável pela produção e embalagem ( Primária e Secundária), composição do produto, prazo 
de validade, nome e assinatura do responsável técnico com registro em orgão competente, forma de 
armazenamento, informação nutricional, a ser analisada pela comissão de licitação. 

7.2 - Para habilitados: 

Apresentar: 

02 (duas) amostras dos gêneros, com seus respectivos laudos de análise laboratorial, segundo as 
legislações vigentes, para serem analisados pela Comissão de controle de qualidade sendo submetida à 
análise de rotulagem, degustação e comparação entre a especificação do edital e embalagem. As amostras 
apresentadas deverão ter as especificações iguais ao da proposta financeira, obedecendo às indicações do 
edital. 

Alvará de licença e funcionamento emitido pela Secretaria da Fazenda Municipal da sede da Licitante; 

LOTES FICHA TÉCNICA 

FLOCÃO NÃO TRANSGÊNICO SIM 

FARINHA DE MANDIOCA SIM 

8. ESTIMATIVA DE VALOR 

 O valor estimado será de R$ 266.430,00 ( Duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta reais) 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenação de Alimentação Escolar de Secretaria Municipal de 
Educação SEDUC, referente aos gêneros efetivamente fornecidos. 
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CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
REFERENTE: CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
 
Designação de Representante 

 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n
o
 .............................., a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, Secretaria de Educação, CHAMADA PÚBLICA 

N° 0002/2021– COMPEL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ........................................., bem como formular propostas, ofertar 

lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

____________________, ______de ______________de _____ 

 Local e data  

 

______________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
ANEXO III – 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 de CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do 
representante 
legal. 
 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

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

 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente  
 
3. Endereço  4. Município 5.CEP 

 
6. Nome da Entidade Articuladora  
 

7.CPF  8.DDD/Fone 
 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 
1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta 

Corrente 
     
     
     
     
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
1. Nome da Entidade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

2. CNPJ  
14.109.763/0001-80 

3 .Município 
Camaçari 

4. Endereço  
Rua Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari- Bahia 

5. DDD/Fone 
(71) 3621-6665 

6. Nome do representante e e-mail 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / caescolar@camacari.ba.gov.br 

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

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
Item 1. Nome do 

Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

1       
2       

      
Total 
agricultor 

 

Item 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

1       
2       
      Total  
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agricultor 
Item 1. Nome do 

Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

1       
2       
      Total 

agricultor 
 

Item 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

1       
2       
      Total 

agricultor 
 

Total do projeto 
 
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
Item 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço/Unidade  5.Valor Total 

por Produto 
1      
2      
3      
4      
. 
: 

     

Total do projeto:  

V – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 
 
 
VI – 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. 
 
Local e Data: 

 
________________________________________ 
Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

 
Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo 
Informal 

Assinatura 
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CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL  
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

 
CONTRATO N.º ____/______ 

 
Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o 
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES 
FAMILIARES _______________________ 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drummond, s/n, CEP 42.800-970, Centro - Camaçari - Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Educação Sra. NEURILENE MARTINS RIBEIRO, portador do RG Nº 297172999 SSP-BA, 
inscrito do CPF n° 486.636.705-91, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 
grupo formal ou informal), com sede à Av. _____________, n.º ____, em (município), inscrita no CNPJ sob 
n.º ________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições Lei Federal n° 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26/2013, e tendo em 
vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL, oriunda do processo administrativo 
n.º 00123.11.07.682.2021 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
É objeto desta contratação para eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (flocão 
de milho não transgênico e farinha de mandioca), destinados à alimentação escolar nas Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino do município de Camaçari-BA, conforme especificação contida no anexo I do 
edital, de acordo projeto de venda desta CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2021– COMPEL, o qual parte 
integrante do presente contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
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 denominado CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano 
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os 
valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 
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 prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de 
fornecimento, podendo ser alterada conforme a necessidade da SEDUC. 
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CLÁUSULA SEXTA 
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios objeto deste Contrato, 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: 
 

Item 
1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. CPF 3. DAP 
4. 

Produto 
5. 

Unidade 

6.Quantida
de/ 

Unidade 

7. Preço 
Unitário  

8. Valor 
Total 

1         

2         

Total  

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
No valor mencionado na Cláusula Sexta deste Contrato, 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 
 
Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta: 
 

UND GESTORA PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESAS 
FONTE 

0303 – SEDUC - 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

4010 - DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR PARA 

ALUNOS 

33903000 - 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

0115000 – 

TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS DO FUNDO 

NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO - FNDE 

 
CLÁUSULA NONA 
 
O CONTRATANTE, 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 DÉCÍMA 
 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei Federal n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (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 SEGUNDA 
 
A CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, 
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto 
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de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, 
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, do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela Resolução CD/FNDE nº. 26/2013 e pela Lei Federal n° 
11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, 
onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites 

legais, do art. 57, §1º e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
 
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, por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 
Cláusula Décima Nona, 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. 
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CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÊSIMA SEGUNDA 
 
É competente o Foro da Comarca de Camaçari, Bahia 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. 
 

 
Camaçari, ____de__________________ de 2021. 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

_____________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


