
 

 

 



1' 1 Dos DOCUMENTOS PARA I'-ORNECEDORE,S INDIVIDUAiS.detentores de DAP
Física,não organizados em grupo:

a) prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CpF)
b) copia da cleclaração de aptidão ao PRONAF-DAP principal, ou extrato da DAp, de
cada agricultor famíiia parlicipante, emitido nos últirlos 30(trinta)dias;
c) proieto de vendas de gêneros alimentícios da agricultura família e /ou empreendedor
farniliar rural para alimentação escolar com assinado do agricultores tamília
participantes;
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso.
e)declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
prodr"rção do agricultor familiar ou do er.npreendedor tàmiliar rural,relacionada no
projeto de venda.

1 .2 Dos grupos informais de agricultor familiar e empreencledor farnília mral de.n erão
entregar:

a) prova de inscrição no cadastro de pessoa física (CpF);
b) copia de declaração de aptidão ao PRONAF-DAP principal" ou extrato cla DAp,cle
cada agricultor Íamiliar participante:emitido r-ros irltimos 30(trinta) dias .

c) projeto de veuda de gêneros alirnentícios ila agricultura familiar para a alimentação
escolar,elaborado coniuntamente entre o grllpo informal e a entidade articuladora e
assinado por toclos os agricultores familiares par.ticipantes ;
d) prova de atendimento de requisitos plevistos em lei especifica, quando for o caso.
e) declaração de que os gêneros alimentÍcios a serem entregues são oriundos de
prodr-rção do agricuitor familiar ou do ernpreeniledor familiar rural, relacionada no
plojeto de r.enda.

1 '3. clos (irtipos F ormais cla agrictútLrra tiimiliar e elnpreencleclor iiur-riliar- rLrral
constitr.ríclos em cooperativas e Associações dever.ão entregar:

a) I)r'ova cle inscrição no caclastlo Nacional clc pessoa.lr_rríclica (cNp.l):

b)copia da declaração de apticlão ao PIiONAIT-DAP .Iuríciica para associaç:5s5 .
coopcrativas, erniticlo nos últimos 30 dias;

c) Copias das certiclões treqativas.junlo ao INSS. IrG'fS" Receita Fecleral e I)íi,icla Ativa
ela [.inião:

c1) Cópias do estatuttt e Ata de Posse cla ertual cliretoria cla enticlacie registracla na .Iuntir
Cotnercial, 11o c.lso c1e cooperativas; on Cartór'io cic I{egistro Ciyil cie ltssoas J,ríclicas.
11o caso de associações. No caso de empreenilintentos làrniliares. cleverir ser apresentada
a cópia do Contralo Social, registraclo em Clartório cle Registro Civil de pessoá.luríclica:

e) Proieto de Vencla cle (icltteros Alirnentícios cla AgricLrltura }ran-tiliat'para Alir-,e,tação
l:scolar;



1) Declaração de que os gêneros alir-ner,tícios a serern entregues são oriundos da

proclLrção de agricr-rltorcs l:urilialcs nrreis ou ckr cnrpreenclcdor tirmiliar rurais.
relacionatlo no projeto cle vencla e qLrc estc'ja vinculado a associatção ^cooperiltiva ou

ciualquer oulra lbnna cle zrssociação.

g) licença sanitár'ia

2.O linrite incliviclual de venda do Agricultor Familiar e do Enrpr:eendeclor l]an,iliar'
Rnral para a alirnentação escolar deverá respeitar o valor máximo c1c 11$ 20.000,00
(r,rinte mil reais). por DAP por auo. conlbrme disciplinado no Art. 24 da llesolução
CI)llrNDE no 38" de 16107l7O09.alterada pela resoluçâo CD/FN[)I:.125 de 0.tr/071012 .

3. Gênero alimentício a serem adquiridos para alimentação escolar:

Itenr Discriminação Unid Quantidadc Preço
unitário

I lJatata doce livres de sujidades. Embalagenr: saco
plástico.entregar:conÍbrrne solicitação

Kg 200 3,00

? Batata inglesa livres de su.lidades. Embalagem:
saco Dlástrco.entreglr:conlornre solicitaçã0.

Ks 80 I s0

j Goiaba .livre de sujidacies.enrbalagenr.saco
pláslico.entregir:conlornre solicitaçà0.

Kg 100 4.50

4 Banana livrc clc

suj i dades. un idades: kg,enrbalagens: saco
pllrstico. entregar: confbrrrre sol icitaÇão.

i(g 100 2,00

5 Pão tipo Íiances composição nrÍnima da nrassa
:Íannha de trigo ,ágLra.t'ernrento biológico,açircar e

sal .pesando 50 gr.

Kg 150 8,00

6 Cebola nredia in natura, integra livre de

sulidades. Enrbalagenr: saco plástico. Entrega:
confblnre solicitaçlio

Kg 80 3,50

7 Pirlentão , integro. linrpos, acondicionaclos er.n

saco plástico. Entregar:conlornre solicitação.
Kg 0 500

I Coentro integros, livre de sujidades,
acondicionados en1 saco plástico. Entrega:

corrfbrme solicitação.

Kg 0 I 0,50

o CenoLrra , integra, livre de sujidade acondicionadas
elr sacos plástico. Llntrcgar:confbrrle solicitação.

I(g
'0

3,5 0

10 Alho de ó1ima qualidade ,lresco ,senr lesôes de

origens lisicas ou nrecânica ,livre dc

resÍduos.tanranho e cor

I(g l0 r6,00

ll N,Íacaxeira lirres de sLrjidades. Enrbalagenr: saco
pltislico.entregar:conlbrme sol icitaçào

Kg l5i) 3,00

12 Tomate livres de sujidades. Enrbalagenr: saco
plástico.entregar. contbrrle sol icitação.

I(g i0 4.00

t3 Carire sr'osso .clrilo de dentro .enr pedaços ou
biÍ'e,resÍiiado,2" (rnagra),enrbalagem enr saco

pllistico ,com registro de inspeçt1o sanitirria .

Kg 00 I 7,50

t4 Bebida láctea Ítrrncntada conr nrorango ,ii.rgLrrte

,lcrte e polpa de Íl utas selecionadas
.resliiado,acondicionado em enrbalageur plástica
de I litro.

Lt 50 2.95

15 N'lanrao,üyre de sqlidades.enrbalagenr.saco
plástico.entrega:confome solicitaÇão.

I(g 0i) 3"00

l6 Ovos de boa qualidadc Bd t0 9,50
t7 Bolo caseiro Ks l0 9,s0
l8 Pol pa. goiaba.acerola,manga,maracu.j á embal agenr

plástica e reÍiigerada de I l<g.enrbalagenr conr
dados de identi ticaçào do prodLrto .nrarca do
Íabricante.clata de'Íabricaçijo .prazo de validade e

capacrdade.de acorclo conr a resolirçào l2178 da

crtrtp:r.u lrrrrdtrlrr rlur.'ril Lcr o rcgi>trr nu nlini.tcriI
pLrblico da agricultura e /oLr ministerio da saúdc

Kg i00 5 5a)

19 Feiiao nracassa de boa qualidade conr
identiÍicação do produto

Kg 100 1,5i)

20 So.ia de boa qualrdade corn idetiÍicaçào do produto Kg r0 5,00
21 l:rango inteiro.rel'ericlo sent nrrrjrdos,serl pe e sent

cabeça acondiciLrnaclo ern cnrbalagenr plástica
contenclo idetiticação do prodUto .nrarca d0

Kg 100 7.00



fabricante .prazo de valtdade e çarinrbos otlciais
de acordo com as portarias do ntinisterio da
agricultura e /ou ministerio da saÍrde ,dipoa n" 30:l
de 22101196 e n" 145 de 22l04/98,da resolução
anvisa no 105 de 19/05/99,

22 Peixe Ílle de peixe rnelusa -cortado ern file
,congelado ,sem osso ou espinha seni pele ,com
aspecto llrn1e apresentado cor branca ou
ligeiramente roseado,contendo identificação do
produto ,marca do fabricante .prazo de valtdade e
carinrbos oficiais de acordo conr as portarias do
rrinistério da agricultura farriliar e/ou ntinistcrio
da saúde , no304 de 22101196 e n' 1.tr5 de
22101198.da resolução anvisa n"105 cle l9/05/99

Kg t0 18,00

23 Arroz parbolizado, tipo 1, embalagerrr
plástico de 01 kg. acondicionados em fl1rdo
de 3()kg

Kg 100 2,85

21 N4ilho p nrungunzá de lroa qLralidade de 500 kg
enrbalagent plástica

Kg 00 4,00

25 Carne rnoÍda sent osso ,resÍiiado .2"
rnagra,embalada em saco plástico conr registro de
inspeçào sanitária.

I(g ;0 13,00

26 Laranla pêra de ''in natural".apresentado grau de
nraturaçâo tal qLre lhe pcrntita suportar a
manipulaçr'io ,o transporte e a conservaÇão eltl
condições adequada para o consLutro .

Kg 100 2,00

27 Farinha de boa qualidade conr identificação do
produto .

Kg s0 100

4.as amostra dos produtos deverão ser entregLles até dia25 de abril 2076.aÍe as 10:00hs
na escola estadual de Ensino Fundamental ODILON RIBEIRO COUTINHO ,maiores
informações na rlra: AC PovoADo ENGENHO CENTRAL *zoNA RURAL-
SANTA RITA - PB. ,âs especiÍ-rcações e as quantidades dos produtos estarão
disponír,eis nas escolas e nas gerencia regior-ral de ensino.

5'os gêneros alimentício deverão ser entreglres na escola estadr-ral cle Ensino
Fundamental AC PovoADo ENGENHO CENTRAL situado na rua: AC
PoVoADo ENGENHO CENTRAL -ZONA RURAL -SANTA RITA - pB,nos clias
seglrnda- feira.pelo período de ABRIL a DEZEN4BRO de 2016.

6.a aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através cle um contrato de
aqtlisição de gêneros alimentícios da agricultura ou do empreendedor Íamiliar rural para
alirnentação escolar.

7. os projetos apresentados ate a data prevista nesse instrumento convocatório serão
analisados em sessão publica e todas as atividades serão registradas em atas .

8'o critério de priorização da proposta se-quira o que esta cleÍ-iniclo no art,25 cla
resollrção FNDE n'26113, nessa ordem:



I os lbrnecedores locais do n-iunicípio

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

comunidades quilombolas ;

UI os fornecedores de gêueros alimentícios certificados corno orgânicos
agroecologicos,segundo a lei n" 10.831. de 23 de dezer-nbro de 2003;

IV os grllpos fonnais ( organizações produtivas detentores de declaração de Aptidão ao
PRONAF -DAP JURIDICO ) sobre os grupos inforrnais (agricultores familiares
,detentoles de declaração de aptidão ao PRONF-DAP flsica,organizadores em grupos )e
estes sobre os fornecedores individuais :e

V. organizações com maior porcentagem cle agricultura tamiliar e /ou empreendedores
fàmiliares rurais no seu querdro c1e sócios, confbrme DAP jurídico. Em caso de persiste
o empate ,será realizado sorteio.

9. caso a escola não obtenl-rer as quanticlades necessárias cle produtos oriundos de
produtores e empreendedores Íamiliares locais ,estas deverào ser corrplementadas com
proposta de grupos de produtores e empreendedores lamiliares do territorio rural .do
estado e do pais ,nesta ordem .

10. o pagamento será efetr"tado a partil clo primeiro c'lia irtil da trar-rsferêr-rcia do recrlrso e

mediante a emissão da nota fiscal .

11. a prioridade de seleção dos projetos de vendas será.

De acordo com o Art 29, da Resolução no 4, de 2 de abril de 2015, o preço de

aquisição dos gêneros alimentícios será determinado pela Unidade Executora,

com base na realização de pesquisa de preços de mercado de tais produtos;

De acordo com o Art 25, da Resolução no 4, de 2 de abril de 2015, para a seleção

dos projetos de venda habilitados, serão divididos em grupos de projetos de

fornecedores locais, território rural, do estado e nacionall



(SANTA RITA - PB), 28 De março cle 2016'

/ / ,-i,/
Presidente do Conseiho Escolar

Diretora Escolar


