PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 26
do FNDE, de 17/06/2013.

Chamada Pública n.º 02/2019

Lagoa da Confusão - TO
2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Chamada Pública n.º 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º
26 do FNDE, de 17/06/2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015).

A Prefeitura Municipal de LAGOA DA CONFUSÃO-TO, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Rua Firmino Lacerda, Nº 25, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 26.753.137/0001-00,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Nelson Alves Moreira, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução
FNDE n° 26 de 17/06/2013. 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 11/04 á 31/12 de 2019. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores
Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de
15/03 a 04/04/2019, às 8:00 horas, a Secretaria municipal de Educação, na Avenida Vicente
Barbosa, Quadra 35, Lote 09, Centro, Lagoa da Confusão- TO.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo.

Item 01: Secretaria Municipal de Educação de Lagoa da Confusão - TO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ nº, 19.607.632/0001-46 com sede na Avenida Vicente Barbosa,
Quadra 35, Lote 09, Centro.
Nome do representante legal: Núbia Mária Soares de Souza
CPF: 566.578.971-20, email : seduclagoa@hotmail.com tel.: (63) 3364-1898
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Lote 01: Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Meu - Inst Mãe Josefa
CNPJ: 13.817.296/0001-80
End.: Rua Manoel Pereira Alves, Centro, Cep: 77.493-000,
PRODUTO

Escola Municipal CRECHE - 380
QTD UND

VALOR

TOTAL

Polpa de fruta; sabor abacaxi; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

30

KG

R$

12,47

R$

374,10

Polpa de fruta; sabor acerola; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

30

KG

R$

12,40

R$

372,00
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Polpa de fruta; sabor cajá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

30

KG

R$

14,93

R$

447,90

Polpa de fruta; sabor caju; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

30

KG

R$

12,50

R$

375,00
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Polpa de fruta; sabor goiaba; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

30

KG

R$

12,07

R$

362,10

Polpa de fruta; sabor maracujá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

20

KG

R$

20,28

R$

405,60
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Polpa de fruta; sabor tamarindo; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de
validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

KG

40

R$

12,60

R$

504,00

TOTAL R$ 2.840,70

Lote 02: Escola Municipal Pedro Guerra
Cnpj: 02.495.354/0001-80
End.: Rua João Maximino Alencar, Centro, Cep: 77.493-000
PRODUTO

Escola Municipal PEDRO GUERRA - 450
QTD UND
VALOR

Polpa de fruta; sabor abacaxi; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

50

KG

R$
12,47

TOTAL

R$

623,50
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Polpa de fruta; sabor acerola; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

60

KG

R$
12,40

R$

744,00

Polpa de fruta; sabor cajá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

50

KG

R$
14,93

R$

746,50

Polpa de fruta; sabor caju; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

50

KG

R$
12,50

R$

625,00
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Polpa de fruta; sabor goiaba; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

50

KG

R$
12,07

R$

603,50

Polpa de fruta; sabor maracujá; composto líquido extraído
pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

30

KG

R$
20,28

R$

608,40
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Polpa de fruta; sabor tamarindo; composto líquido extraído
pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC
272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender
às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

60

KG

R$
12,60

R$

756,00

TOTAL R$

4.706,90

Lote 03: Escola Municipal Assentamento Loroty
CNPJ: 02.266.003/0001-05
End.: Assentamento Loroty, Quadra 12, Lote 06, Zona Rural, Cep: 77.493-000
PRODUTO

Escola Municipal LOROTY - 106
QTD UND

Polpa de fruta; sabor abacaxi; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

VALOR

R$

12,47

TOTAL

R$

124,70
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Polpa de fruta; sabor acerola; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

12,40

R$

124,00

Polpa de fruta; sabor cajá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

14,93

R$

149,30

Polpa de fruta; sabor caju; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

12,50

R$

125,00
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Polpa de fruta; sabor goiaba; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

12,07

R$

120,70

Polpa de fruta; sabor maracujá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

20,28

R$

202,80
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Polpa de fruta; sabor tamarindo; composto líquido extraído
pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido
da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor,
cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem plástica
de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo
com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de
22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve atender às
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, devendo apresentar
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso,
prazo de validade, informações nutricionais e selo de inspeção
sanitária.

10

KG

R$

12,60

R$

126,00

TOTAL R$

972,50

Lote 04: Escola Municipal Dona Julia Pelegrin –
CNPJ: 05.069.689/0001-24
End.: Avenida Antônio Duarte, bairro: Praia Alta, Cep: 77.493-000
PRODUTO

Escola Municipal DONA JULIA - 1100
QTD UND

Polpa de fruta; sabor abacaxi; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

50

KG

VALOR

R$

12,47

TOTAL

R$
623,50
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Polpa de fruta; sabor acerola; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

100

KG

R$

12,40

R$
1.240,00

Polpa de fruta; sabor cajá; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

100

KG

R$

14,93

R$
1.493,00

Polpa de fruta; sabor caju; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

150

KG

R$

12,50

R$
1.875,00
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Polpa de fruta; sabor goiaba; composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

150

KG

R$

12,07

R$
1.810,50

Polpa de fruta; sabor maracujá; composto líquido extraído
pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

50

KG

R$

20,28

R$
1.014,00
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Polpa de fruta; sabor tamarindo; composto líquido extraído
pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas;
apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido
obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado,
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes
não comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole,
cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em embalagem
plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e
RDC 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e
selo de inspeção sanitária.

200

KG

R$

R$
2.520,00

12,60

TOTAL

R$
10.576,00

2. FONTE DE RECURSO
Lotes 1, 2, 3 e 4 : Recursos provenientes do FNDE/TESOURO para aquisição de gêneros
alimentícios para alimentação escolar.

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
3.1 ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não
organizado em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda.
3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
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O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do
limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
3.3. ENVELOPE Nº. 002 – PROJETO DE VENDA
No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo VII Resolução n.º 26 do
FNDE, de 17/06/2013.

4. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

16
________________________________________________________________________________________________________________________________

Rua Firmino Lacerda, 25 - Qd 53, Lot 07, Centro, Lagoa da Confusão, Tocantins

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas Entidades conforme solicitação
das unidades escolares, que deverão ocorrer com o mínimo de 10 dias de antecedência a entrega do
produto. As datas de entrega serão de acordo com a diversidade e periodicidade dos gêneros com
previsão para aquisição, na qual se atestará o seu recebimento.

5. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até vinte (20) dias após a última entrega do mês, através de
transferência eletrônica entre contas correntes mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado vedado a antecipação de pagamento, para cada
faturamento.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Sede da Secretaria Municipal de Educação e
na Secretaria Municipal de Agricultura, de 15-03-2019 a 04-04-2019 no horário de 08:00 as 11:00 e
das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira;

6.2. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução do
FNDE;
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. 23, § 6º, da
mencionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf.
6.3. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos
grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE;
6.4. 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;
6.5. 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;

6.6. 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 VIII, da
mencionada Resolução do FNDE.
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Lagoa da Confusão -TO, 15 de Março de 2019.

_________________________________________________________
Nelson Alves Moreira
Prefeito Municipal

_________________________________________________________
Núbia Mária Soares de Souza
Secretária Municipal da Educação

Registre-se e publique-se.

18
________________________________________________________________________________________________________________________________

Rua Firmino Lacerda, 25 - Qd 53, Lot 07, Centro, Lagoa da Confusão, Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019

A prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, torna público para
conhecimento dos interessados que a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios,
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações,
destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no
artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/NDE nº 38/2009. O Edital estabelecendo as
condições e demais informações necessárias à participação poderá ser obtido na Prefeitura
Municipal de Lagoa da Confusão – TO, com sede na Rua Firmino Lacerda, Nº 25, Centro, na
Secretaria Municipal de Educação de Lagoa da Confusão – TO, localizada na com sede na Avenida
Vicente Barbosa, Quadra 35, Lote 09, Centro. No horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00,
de segunda a sexta feira, ou disponível no endereço eletrônico: www.lagoadaconfusao.to.gov.br. A
documentação de habilitação e o projeto de venda deverão ser entregues até às 08:00 horas do dia
04/04/2019 na Secretária Municipal de Educação, localizada na Avenida Vicente Barbosa, Quadra
35, Lote 09, Centro, no momento da reunião conforme especificado no edital da chamada publica nº
02/2019

Lagoa da Confusão – TO, 15 de Março de 2019.

_______________________________________________________________
Núbia Mária Soares de Souza
Secretária Municipal de Educação
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