
 
 

Edital de Chamada Pública n.° 001/2016. 

 

O Conselho da EEPG Des. Braz Baracuhy, pessoa jurídica de direito 

público, com sede à Rua Escritor Gilberto Amado,  s/n, Conjunto Castelo Branco II, 

João Pessoa PB,CEP:58050-500 inscrita no CNPJ sob n.º 01.600.977/0001-02, 

representada neste ato pelo (a) Presidente (a), o (a) Senhor (a) Mônica Duarte 

Laureano, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da 

Resolução/CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009, torna público para conhecimento dos 

interessados, que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, EEEF Des. Braz Baracuhy, durante o 

período de 29 de abril a 19 de maio de 2016, com finalidade de apresentar Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 

habilitação dos fornecedores. 

 

1. Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão 

entregar ao Conselho Escolar  os documentos prescritos nos § 2º e § 3º, do art. 22 

da Resolução/CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009.  

AÇÕES DATA HORA 

Apresentação dos documentos de 

habilitação e projetos de venda 

19/05/16 14:00h 

Apresentação das amostras 19/05/16 14:00h 

Resultado Final 20/05/16 14:00h 

 

1.1. Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:  

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP principal, ou extrato da DAP, 

de cada Agricultor Familiar participante; 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade 

Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes; 

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

 

1.2. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 

Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar: 

 

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

 

b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e 

cooperativas; 

 

c) cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa 

da União; 

 



d) cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 

Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 

cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

 

e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar; 

 

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

 

1. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 9.000,00  

2.  

3. (nove mil reais), por DAP por ano, conforme disciplinado no art. 24 da Resolução 

CD/FNDE n.º38, de 16/07/2009. 

 

3. Gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação escolar:   

 
Item 

 

Gênero/Especificações Unidade Quantidade Preço 

médio 

01 

 

Batata inglesa, média in natura, integra, livre 

de sugidades. Embalagem: saco plástico. 

Entregar: conforme solicitação. 

kg 400 4,98 

02 

 

COUVE folha de primeira, in natura. Com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

kg 50 8,00 

03 

 

ABACAXI de primeira. Com ausência de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 

da CNNPA. 

kg 250 3,59 

04 

 

ACEROLA de primeira, in natura. Com ausência de 

sujidades,parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 
 Embalagem: saco plástico. Entregar: 

conforme solicitação. 

kg 250 4,80 

05 

 

Cajú, maduro in natura, Embalagem: saco 

plástico. Entregar: conforme solicitação. 

Kg 250 5,50 

06 

 

 Goiaba, Vermelha, madura in natura, 

integra, livre de sugidades, acondicionadas 

em saco plástico.Entregar: conforme 

solicitação. 

Kg 250 6,00 

07 

 

Maracujá, maduro in natura, integros, livre 

de sugidades, acondicionados em saco 

plástico.Entregar : conforme solicitação. 

Kg 400 6,00 

08 

 

BATATA doce branca de primeira, in natura. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA 

Kg 480 3,80 

09 

 

Cebola, branca, integras, livre de sujidades, 

parasitos e larvas. Embalagem: saco plástico. 

Entregar: conforme solicitação. 

Kg 400 4,50 

10 

 

 Cenoura, média in natura, integra, sujidades, 

parasitos e larvas. Embalagem: saco 

Kg 400 4,50 



plástico.Entregar: conforme solicitação. 

11 

 

Coentro, verde, sujidades, parasitos e larvas. 

Unidade: kg, Embalagem: saco plástico. 

Entregar: conforme solicitação. 

Kg 200 1,70 

12 

 

Inhame, tubérculo in natura, sem sugidades 

e íntegros. 

Kg 78 6,00 

13 

 

Macaxeira, raiz in natura, sem sugidades e 

integras 

Kg 930 3,49 

14 

 

Pimentão, médio in natura, integro, sujidades, 

parasitos e larvas. Embalagem: saco 

plástico.Entregar: conforme solicitação. 

Kg 100 6,00 

15 

 

Tomate, maduro in natura, integro, limpos, 

sujidades, parasitos e larvas  acondicionados em 

saco plástico.Entregar: conforme solicitação. 

Kg 400 8,50 

16 

 

Banana prata, média in natura, integra, livre 

de sugidades. Embalagem: saco 

plástico.Entregar: conforme solicitação. 

Kg 3000 3,00 

17 

 

 

Mamão, maduro in natura, Embalagem: saco 

plástico. Entregar: conforme solicitação. 

kg 1500 3,19 

18 

 
Milho verde 

kg 200 3,40 

19 Laranja pêra de primeira” in natura” 

apresentando grau de maturação tal que  

permita suportar manipulação,o transporte e 

a conservação em condições adequadas para 

o consumo.Com a ausência de sujidades , 

parasitas e larvas. 

kg 1600 4,85 

20 Melancia de boa qualidade sem lesões kg 1600 2,50 

21 Manga de boa qualidade , sem lesões de 

origem física ou mecânica 

kg 180 4,00 

22 Chuchu de boa qualidade , sem lesões de 

origem física ou mecânica 

Kg 400 3,80 

23 OVO tipo extra, classe A, branco, embalagem com 

30 unidades identificação do produto e prazo de 

validade. Com ausência de sujidades,registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, 

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

Inspecionado pelo ministério da agricultura (SIF ou 

SIE). 

  

bandeja 200 11,00 

24 FEIJÃO carioquinha, tipo 1, com 1 kg. 

Acondicionado em embalagem 

original do fabricante, com dados de identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de validade. 

 

kg 280 6,50 

25 FEIJÃO macassar, primeira qualidade, com 1 kg. 

Acondicionado em 

Embalagem original do fabricante, com dados de 

identificação do produto, data de fabricação e prazo 

de validade.Un Lote 08 500 

3.20,0 46393 FEIJÃO preto, com 1 kg. 

Acondicionado em embalagem de polipropileno 

kg 540 4,70 



26 CARNE bovina coxão mole, sem osso, cortado em 

bife com 

aproximadamente 1 cm, resfriada, com no máximo 

10% de gordura e livre de aparas. Acondicionada em 

embalagem de filme PVC transparente ou saco 

plástico transparente, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante e prazo 

de validade.Inspecionado pelo ministério da 

agricultura (SIF ou SIE). 

kg 380 29,00 

27 Frango inteiro, sem 

pés,pescoço,visceras,com aspecto cor e 

cheiro próprios 

kg 200 8,80 

28 CARNE bovina charqueada, de primeira qualidade. 

Acondicionada em embalagem de filme PVC 

transparente ou saco plástico transparente, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante e prazo 

de validade.Inspecionado pelo ministério da 

agricultura (SIF ou SIE). 1.11,0 1084 CARNE bovina 

coxão duro, sem osso, resfriada, com no máximo 

10% de 

kg 450 26,00 

29 ALHO com cabeça inteira, dentes grandes e 

uniformes. Com ausência de sujidades, parasitos e 

larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. 

 

kg 100 20,00 

30 MANGA espada de primeira, in natura. Com 

ausência de sujidades,parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA 

kg 180 3,89 

31 CARNE bovina moída de primeira, sem gordura, tipo 

patinho, resfriada , acondicionada em embalagem de 

filme PVC transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. Inspecionado pelo 

ministério da agricultura (SIF ou SIE). 

kg 420 18,89 

32 ARROZ parboilizado, longo fino, tipo 1, com 1 kg. 

Acondicionado em embalagem original do fabricante, 

com dados de identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, de acordo com a 

Resolução 12/78 

da CNNPA. 

 

kg 1200 2,89 

33 BEBIDA láctea, sabor chocolate,  composta por: leite 

desnatado e integral reconstituídos; açúcar; soro de 

leite em pó; cacau; extrato de malte; vitaminas (C,A e 

ácido fólico); sal; espessantes: goma guar e 

carragena; estabilizantes: mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos; citrato de sódio e lecitina de soja; 

aromatizantes . Contém glúten. Acondicionado em 

embalagem Tetra Pak de 200 ml com 27 unidades, 

com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 

produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura  e/ou Ministério da Saúde. 

l 1000 4,30 

34 LEITE em pó, integral, com 400 g. Acondicionado 

em embalagem original do fabricante, com dados de 

identificação do produto, data de fabricação e 

prazo de validade. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

kg 700 9,50 



Lata Lote 08 300 3.51,0 1234 LEITE pasteurizado, 

tipo A, integral, longa vida, branco leitoso, com. 

35 PROTEÍNA de soja, texturizada, natural, com 500 g. 

Acondicionada em embalagem original do fabricante, 

com dados de identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade. 

 

kg 100 4,25 

36 FARINHA de mandioca, primeira qualidade, com 

1kg. Embalagem com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA 

kg 200 2,89 

37 PEIXE filé de Merluza, cortado em filé, congelado, 

sem osso, sem espinhas, sem pele, com aspecto 

firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC 

Transparente ou saco plástico transparente, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade, marcas e carimbos oficiais, Inspecionado 

Pelo ministério da agricultura (SIF ou SIE). 

kg 920 21,00 

38 BOLO de chocolate, fresco do dia, elaborado com 

farinha de trigo especial. Embalagem com data de 

fabricação e prazo de validade. 

 

kg 400 15,00 

39 PÃO francês, com sal, 50g depois de assado, fresco 

do dia da entrega, elaborado com farinha de trigo 

especial, isento de impurezas e corpos 

estranhos, com entrega na cidade de João Pessoa 

kg 100 8,00 

40 FLOCOS de milho, pré-cozido, com 500 g. 

Embalagem com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade, de acordo com a Resolução 12/78 da 

CNNPA. 

kg 100 1,20 

 

 

 

4. As amostras dos produtos deverão ser entregues até o dia 19 de maio de 2016, até as 

14 hs, na Escola EEF Des Braz Baracuhy, maiores informações na Rua Escritor 

Gilberto Amado, n.º s/n,Conjunto Castelo Branco II- João Pessoa - PB, pelo telefone 

3624-3999 de segunda a sexta-feira. As especificações e as quantidades dos produtos 

estarão disponíveis nas Escolas e nas Gerências Regionais de Ensino. 

 

 

5. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na EEEF Des. Braz Baracuhy situado 

á Rua Escritor Gilberto Amado s/n – Castelo Branco II, João Pessoa-PB ,  segundas , 

quartas e sextas-feira das 08 as 16h,  no período de maio a dezembro de 2016.  

 

 

6. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. 

 

 

 



7. De acordo com o Art.25, da Resolução nº4, de 02 de abril de 2015, para a seleção dos 

projetos de venda habilitadas serão advindos em grupos de projetos de fornecedores locais, 

território rural,do estado e nacional. 

 

 

João Pessoa , aos  26 dias do mês de abril de 2016.  

 

 

 


