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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.2  08.001/2021 - CHP 

AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA 

Regido pela Lei n.211.947/2009, Resolução N2  06, de 08 de maio de 2020, Resolução N2  20, de 02 

de dezembro de 2020 - FNDE e subsidiariamente pela Lei n.28.666 de 21/06/93 alterada e 

consolidada. 

Chamada Pública N2  08.001/2021-CHP, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §12  do art.14 da Lei n.2  

11.947/2009, Resolução N2  06, de 08 de maio de 2020, Resolução 1\19  20, de 02 de dezembro de 2020 

do FNDE e alterações posteriores. 

A Prefeitura Municipal de Quixadá, através da Secretaria Municipal de Educação pessoa jurídica de 

direito público, com sede à Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 - Centro, inscrita no CNPJ sob n. 

06.081.389/0001-23, neste ato representada pela Secretária de Educação a Sra. Veruzia Jardim de 

Queiroz, torna público para o conhecimento de todos os interessados que às 09h00min do dia 10 de 

maio de 2021, no Centro Administrativo e Financeiro do Município de Quixadá, em sessão pública, 

dará início aos procedimentos de abertura dos envelopes concernentes aos documentos de 

habilitação e projetos de vendas da CHAMADA PÚBLICA N2  08.001/2021CHP no uso de suas 

prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei n 2  11.947/2009 e nas Resoluções do 

FNDE relativas ao PNAE, através desta secretaria vem realizar Chamada Pública para AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou 

Fornecedores Individuais) deverão entregar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no 

período até o dia 10 de maio de 2021, às 09:00 horas, na sede do Centro Administrativo e 

Financeiro, localizado na Travessa José Jorge Matias, s/n, bairro Campo Velho, respeitando as normas 

sanitárias vigentes. 

1. OBJETO 

O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES 

DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, 

conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

ITENS 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SEMI PERECÍVEIS 

E PERECÍVEIS 
APRESEN- 

TAÇÃO 

PREÇO DE AQUISIÇÃO 

QUANT PREÇO 	TOTAL 

CARNE BOVINA CARNE BOVINA MUSCULO 

EM 	CUBOS 	- 	Especificação/classificação: 

magra, cortada em 	cubos, produto com 

coloração 	vermelho-escura 	característica, 

sem osso, pode conter no máximo 10% de 

gordura, 3% de água e no máximo 3% de 

aponeuroses, 	deve 	ser 	isenta 	de 

cartilagens; 	de 	1 	qualidade, 	congelada, 

sabor e cor característica do produto, sem 

manchas 	esverdeadas, 	com 	ausência 	de 

KG 1245 32,95 41.022,75 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Sem 	mistura 	de 	outras 	espécies. 	Em 

perfeito estado de conservação, sem odor 

impróprio ou quaisquer características que 

inviabilizem o consumo humano. Produto 

com registro do Selo de Inspeção Estadual 

SIE ou o Selo de Inspeção Municipal SIM. 

Embalagem: 	plástica 	transparente, 	não 

reciclada, em pacotes de 1 kg, embalada a 

vácuo, com exposição da tabela nutricional, 

composição, além de outras informações 

daquelas 	obrigatórias 	constantes 	na 

Resolução Instrução Normativa MAPA N 

16 de 23/06/2015. Validade mínima de 06 

meses da data de entrega. 

2 

CARNE 	BOVINA 	MOÍDA 	- 
Especificação/classificação: magra, moída, 

produto 	com 	coloração 	vermelho-escura 

característica, pode conter no máximo 10% 

de gordura, 3% de água e no máximo 3% de 

aponeuroses. Deve ser isenta de cartilagens 

e 	de 	ossos, 	de 	19 	qualidade, 	sabor 

característico 	do 	produto, 	sem 	manchas 

esverdeadas, 	com 	ausência 	de sujidades, 

parasitas 	e 	larvas, 	não 	pegajosa. 	Sem 

mistura de outras espécies. 	Em 	perfeito 

estado 	de 	conservação, 	sem 	odor 

impróprio ou quaisquer características que 

inviabilizem o consumo humano imediato. 

Deve ser entregue congelada. Produto com 

Selo 	de 	Inspeção 	Municipal 	SIM. 

Embalagem: 	plástico 	transparente, 	não 

reciclado, 	resistente, 	em 	pacotes de 1kg, 

com 	exposição 	da 	tabela 	nutricional, 

composição, além de outras informações 

obrigatórias 	constantes 	na 	Resolução 

Instrução 	Normativa 	MAPA 	N2 	16 	de 

23/06/2015. Validade mínima de 06 meses 

da data de entrega. 

KG 1245 27,87 34.698,15 

3 

FILÉ 	DE 	TILÁPIA 	CONGELADO 	- 
Especificação/classificação: 	de 	primeira 

qualidade, 	corte 	tipo 	filé, 	limpo, 	sem 

escamas, 	espinhas, vísceras e cartilagens; 

apresentando cor, odor e sabor próprios, 

não 	amolecido 	e 	nem 	pegajoso, 	sem 

manchas 	esverdeadas. 	Ausência 	de 

KG 830 35,74 29.664,20 

 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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10 a 12% de água. Suas condições deverão 

estar de acordo com a Instrução Normativa 

MAPA N2 16 de 23/06/2015. Produto com 

registro do Selo de Inspeção Estadual SIE ou 

o 	Selo 	de 	Inspeção 	Municipal 	SIM. 

Embalagem: 	acondicionados em 	bandeja 

de 	isopor, 	coberta 	com 	plástico 	fino 

transparente, 	atóxico 	contendo 	1 	kg 	do 

mesmo; 	devendo 	apresentar 	na 

embalagem o peso líquido, as informações 

nutricionais, nome do fornecedor e o prazo 

de validade. 
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BOLACHA 	 CASEIRA- 

Especificação/classificação: 	as 	bolachas 

deverão 	ser 	fabricadas 	a 	partir 	do 

amassamento 	de 	massa 	preparada 	com 

matérias 	primas sãs e 	limpas a 	base de 

farinhas de trigo refinadas e/ou integrais, 

amidos, 	féculas 	fermentadas, 	ou 	não, 	e 

outras 	substâncias 	alimentícias 	como: 

óleo e 	ovos 	de 	boa qualidade. 	Deve 

ser 	livre 	de sujidades, 	isenta 	de 	matéria 

terrosa, 	parasitos, 	devendo 	estar 	em 

perfeito 	estado 	de 	conservação. 	Serão 

rejeitadas 	bolachas 	mal 	assadas, 

queimadas, 	de 	características 

organolépticas 	anormais. 	As 	mesmos 

deverão 	 estar 	 livres 

de 	sujidades 	ou 	quaisquer outros tipos 

de contaminantes como fungos e bolores. 

Não é permitido o uso de aditivos artificiais. 

Cada unidade deverá pesar lOg. O local de 

produção 	deverá 	ter 	Registro 	Sanitário 

liberado 	pela 	Vigilância 	Sanitária 	(se 

produção 	coletiva). 	Embalagem: 	seu 

invólucro 	deve 	ser transparente 	atóxico, 

não 	reciclado, 	o 	qual 	deve 	informar 	no 

rótulo os ingredientes, a data de fabricação 

e validade, além de informações como a 

presença ou não de leite e seus derivados, 

e de glúten, conforme a Lei N 2 8.543 de 

23/12/1992), Peso por sacos de 500g. 

KG 2490 17,03 42.404,70 

5 

BISCOITO 	DE 	POLVILHO 	 - 

Especificação/classificação: 	isento 	de 

glúten, formato tipo bola ou palito, 90% do 

KG 2490 12,76 31.772,40 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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físicas 	intactas. 	Serão 	rejeitados 	biscoitos 

mal assados, queimadas, de características 

organolépticas 	anormais. 	Consistência 

crocante feito de fécula de mandioca, óleo, 

leite, água e sem sal. Cada unidade deverá 

pesar cerca de 5g. Local de produção com 

Registro 	da 	Sanitário 	liberado 	pela 

Vigilância 	Sanitária 	(se 	produção 	coletiva) 

ou 	Selo 	Inspeção 	Municipal 	- 	SIM. 

Embalagem: 	seu 	invólucro 	deve 	ser 

transparente atóxico, o qual deve informar 

no 	rótulo 	os 	ingredientes, 	a 	data 	de 

fabricação e validade, além de informações 

como a presença ou não de leite e seus 

derivados, e de glúten, conforme a Lei N 

8.543 de 23/12/1992), Peso por sacos de 

500g. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 
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BOLO 	 CASEIRO 	 - 
Especificação/classificação: 	composto 	de 

margarina, 	farinha 	de 	trigo 	enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, leite 

integral 	In 	natura" 	e fermento 	em 	pó. 

Sabores batata doce, jerimum, macaxeira 

ou 	milho. 	O 	tamanho 	e 	o 	peso 	serão 

informados 	no 	momento 	do 	pedido. 

Serão 	rejeitados 	bolos 	mal 	assados, 

queimados, 	amassados, quebrados, 

achatados, gosmentos e com 	aspecto de 

massa 	pesada 	e 	de 	características 

organolépticas 	anormais. Os 	mesmos 

deverão 	 estar 	 livres 

de 	sujidades 	ou 	quaisquer outros tipos 

de contaminantes como fungos e bolores. 

Local 	de 	produção 	com 	Registro 	da 

Sanitário 	liberado 	pela Vigilância 	Sanitária 

(se 	produção 	coletiva). 	Embalagem: 

embalados individualmente em 	recipiente 

de plástico descartável. Deverá apresentar 

no 	rótulo 	o 	nome 	do 	produtor, 	os 

ingredientes, a data de produção e a data 

de validade, 	deverá ter sido feito no dia 

anterior 	ou 	no 	mesmo 	dia 	da 	entrega. 

Deverá conter informação sobre a presença 

de glúten e lactose. 

KG 4150 24,09 99.973,50 

/ 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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tamanho médio a grande, fresca, aroma, 

cor 	e 	sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 

variedade; apresentar grau de maturação 

tal 	que 	lhes 	permita 	suportar 	a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato. Não estar golpeada ou 

danificada por quaisquer lesões de origem 

física 	ou 	mecânica 	que 	afetem 	a 	sua 

aparência 	e 	qualidade, 	não 	conter 

substâncias 	terrosa, 	sujidades 	ou 	corpos 

estranhos aderentes à superfície da casca, 

estar isenta de umidade externa anormal, 

aroma 	e 	sabor 	estranho, 	estar 	livre 	de 

resíduos de fertilizantes e de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos, de acordo 

com a Resolução CNNPA n 9  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em saco 

plástico resistente em pacotes de 1kg e em 

caixa 	plástica 	transportadora 	vazada, 

devidamente higienizada. 

KG 1660 7,00 

8 

ALFACE 	- 	Especificação/classificação: 	de 

primeira 	qualidade 	compacta 	e 	firme, 

deverá 	apresentar 	coloração 	uniforme, 

típica 	da 	variedade. 	Não 	são 	permitidos 

danos 	que 	alterem 	sua 	conformação 	e 

aparência. Estar própria para o consumo, 

procedente 	de 	espécimes 	vegetais 

genuínos e sãos; em 	perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, aroma e cor 

próprios da espécie e da variedade; estar 

livre 	da 	maior 	parte 	possível 	de 	terra 

aderente; 	estar 	livre 	de 	resíduos 	de 

fertilizantes 	e 	de 	resíduos 	de 	defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 	12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em saco 

plástico 	resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando em média 

1kg e em caixas vazadas transportadora de 

alimentos 	de 	cor 	clara, 	devidamente 

higienizadas. 

KG 180 6,13 1.103,40 

BANANA 	- 	Especificação/classificação: KG 41.500 6,22 258.130,,  

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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fresca, 	aroma, 	cor 	e 	sabor 	próprios 	da 

espécie e variedades, apresentar grau de 

maturação tal que lhes permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo 

mediato 	e 	imediato. 	Ser 	colhido 

cuidadosamente e não estar golpeada ou 

danificada por quaisquer lesões de origem 

física 	ou 	mecânica 	que 	afetem 	a 	sua 

aparência, 	e 	qualidade 	não 	conter 

substâncias 	terrosa, 	sujidades 	ou 	corpos 

estranhos aderentes à superfície da casca, 

estar isenta de umidade externa anormal, 

aroma 	e 	sabor estranho, 	estar 	livres 	de 

resíduos de fertilizantes. Livre de resíduos 

de 	defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos. 

Embalagem: deverá ser entregue em caixas 

vazadas transportadora de alimentos de cor 

clara, devidamente higienizadas. 

; 
' F1s. 
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LICITAÇÃO  
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BATATA 	 DOCE 	 - 
Especificação/classificação: 	de 	primeira 

qualidade, 	bem 	desenvolvida, 	compacta, 

lisa e firme, de tamanho médio a grande, 

de 	colheita 	recente 	e 	fresca; 	apresentar 

coloração 	uniforme, 	típica 	da 	variedade. 

Não são permitidos danos que alterem sua 

conformação 	e 	aparência. 	Com 	grau 	de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação. 

Não são 	permitidas rachaduras, 	cortes e 

perfurações, 	parasitas 	e 	larvas. 	Deverão 

estar livres da maior parte possível de terra 

aderente 	ou 	sujidades. 	Deverão 	estar 

isentas de umidade externa anormal, odor 

e 	sabor 	estranhos. 	Livre 	de 	resíduos 	de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n9  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em caixas 

vazadas transportadora de alimentos de cor 

clara. 

KG 2490 5,38 13.396,20 

11 

CAJU 	- 	Característica/classificação: 	fruto 

tropical, em perfeito grau de maturação, de 

tamanho médio a grande, de 

KG 1245 4,69 5.839,05 

/ 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quíxadá-CE 



PREFEITURA DE 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

primeira 	Qualidade 	bem. 	desenvolvido ............................:.....: 	................ .... ... 
DE ç 

FIs 

Rui 	r 

CO1ISSAQDE 
CITAÇÃO  

compacto 	e 	firme, 	deverá 	apresentar 

coloração uniforme, típica da variedade e 

espécie. 	Grau 	de 	maturação 	que 	lhe 
permita 	suportar 	a 	manipulação, 	o 
transporte e a conservação em condições 

adequadas para consumo In natura". Não 
são 	permitidas 	rachaduras, 	cortes 	e 

perfurações. Deverá estar COM CASTANHA 
no momento da entrega. Deverá estar sem 

sujidades, 	parasitos 	e 	larvas. 	Livre 	de 
resíduos de defensivos agrícolas, devendo 

ser 	prioritariamente 	agroecológicos 	de 
acordo com a Resolução CNNPA n2  12, de 
1978. Embalagem: deverá ser entregue em 

caixas vazadas transportadora de alimentos 

de cor clara e devidamente higienizadas. 

12 

CEBOLINHA 	- 	Especificação/classificação: 
de primeira qualidade, deverá apresentar 

coloração 	uniforme, 	típica 	da 	variedade, 

com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e bem desenvolvidas, sem áreas escuras, 

tamanho médio a grande, íntegra. Sabor e 
cheiro típicos da variedade. Sem 	presença 

de 	larvas, 	sem 	insetos 	e 	sem 	matéria 

terrosa, sem defeitos que possam alterar 

sua 	aparência 	e 	qualidade. 	Não 	são 
permitidos 	danos 	que 	alterem 	sua 

conformação e aparência. Serão rejeitadas 
no ato da entrega aquelas com a presença 

de folhas amareladas, manchadas e sem 
bulbo. Deverão estar livre de resíduos de 

fertilizantes 	e 	defensivos 	agrícolas, 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 	12, de 1978. Embalagem: deverá 
ser entregue em saco plástico resistente, 

não 	reciclado, 	transparente 	ou 	leitoso 

pesando em média de 1kg e em caixas 

vazadas transportadora de alimentos de cor 

clara. 

KG 234 7,85 1.836,90 

13 

COENTRO - Especificação/classificação: de 

primeira 	qualidade, 	deverá 	apresentar 
coloração 	uniforme, 	típica 	da 	variedade, 

com folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 
e bem desenvolvidas, sem áreas escuras, 

KG 234 9,36 2.190,24 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 1' 

UIXADA 
Comissão de Licitrcão 

tamanho médio a :rande 	ínte:ra. Sabor e  
DE 

ca 

COMISSÃO DE 
\'cT4ç,/ 

cheiro típicos da variedade. Sem presença 

de 	larvas, 	sem 	insetos 	e 	sem 	matéria 

terrosa, sem defeitos que possam alterar cc 

sua aparência e qualidade 	estarem isentas 

de umidade externa anormal, odor e sabor 

estranhos. 	Serão 	rejeitadas 	no 	ato 	da 

entrega aquelas com a presença de folhas 

amareladas ou manchadas. Deverão estar 

livre de resíduos de fertilizantes e resíduos 

de 	defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n 9  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em saco 

plástico 	resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando em média 

1kg e em caixas vazadas transportadora de 

alimentos de cor clara. 

14 

COUVE 	 MANTEIGA 	 - 

Especificação/classificação: 	de 	primeira 

qualidade, 	deverá 	apresentar 	coloração 

uniforme, típica da variedade, com folhas 

brilhantes, 	lisas 	e 	viçosas, 	firmes 	e 	bem 

desenvolvidas, sem áreas escuras, tamanho 

médio 	a 	grande, 	íntegra. 	Serem 	frescas, 

colhidas 	ao 	atingir 	o 	grau 	normal 	de 

evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito 	estado 	de 	desenvolvimento 	do 

tamanho, aroma e cor próprios da espécie 

e variedade; estarem livres da maior parte 

possível de terra aderente; estarem isentas 

de umidade externa anormal, odor e sabor 

estranhos. 	Serão 	rejeitadas 	no 	ato 	da 

entrega aquelas com a presença de folhas 

amareladas ou manchadas. Deverão estar 

livre de resíduos de fertilizantes e resíduos 

de 	defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n 9  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em saco 

plástico 	resistente, 	não 	reciclado, 

transparente ou leitoso pesando em média 

1kg e em caixas vazadas transportadora de 

alimentos de cor clara. 

KG 300 8,42 2 526,00 

15 

GOIABA 	 VERMELHA 	 - 

Especificação/classificação: 	tamanho KG 1660 4,70 7.802,00 

frav. iu.e Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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aroma, cor e sabor próprios da espécie e 

variedade; apresentar grau de maturação
4.'FIs. 

tal 	que 	lhes 	permita 	suportar 	a 

manipulação, o transporte e a conservação %.° 
em condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato. Não estar golpeada ou 

danificada por quaisquer lesões de origem 

física 	ou 	mecânica 	que 	afetem 	a 	sua 

aparência 	e 	qualidade, 	não 	conter 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderentes à superfície da casca; 

estar isenta de umidade externa anormal, 

aroma 	e 	sabor 	estranho, 	estar 	livre 	de 

resíduos de fertilizantes e livre de resíduos 

de 	defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n9  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em caixas 

vazadas transportadora de alimentos de cor 

clara e devidamente higienizada. 

Nos  P 1M 

iJ?J' 
COMISSÃP  DE  
,tLjAÇ,9,/ 

16 

JERIMUM DE LEITE, CABOCLO OU JACARÉ - 

Especificação/classificação: 	de 	primeira 

qualidade, 	bem 	desenvolvido, 	tamanhos 

variados, 	compacto, 	liso e 	polpa firme e 

íntegra; 	de 	coloração 	uniforme 	e 	sem 

brilho; 	apresentando 	odor 	e 	sabor 

característicos de colheita recente e fresca. 

Não são permitidos danos que alterem sua 

conformação 	e 	aparência; 	com 	grau 	de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação. 

Não são 	permitidas rachaduras, 	cortes e 

perfurações. 	Estarem 	livres 	de 	terra 

aderente ou 	sujidades, 	parasitas, larvas e 

umidade 	externa 	anormal, 	odor e sabor 

estranhos. 	Não 	devem 	ter 	resíduos 	de 

fertilizantes, 	nem 	de defensivos agrícolas, 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n9  12, de 1978. Embalagem: deverá 

ser 	entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de cor clara, 

devidamente higienizadas. 

KG 12245 4,20 51.429,00 

17 

MACAXEIRA TIPO BRANCA OU AMARELA - 

Especificação/classificação: 	fresca 	e 	com KG 1885 443 8.350,55 

Trav. ise oe Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

casca inteira 	isenta de umidade. Raízes de ...... 	............. ...... 
tamanho 	médio 	a 	grande, 	firme 	e 

compacta, sabor e cor próprios da espécie, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas,  
material terroso 	e sujidades; 	sem 	danos \SCOMISSÃÇDE 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Livre de resíduos de defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 	p ri o rita ri a mente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 9  12, de 1978. Embalagem: deverá 

ser 	entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de cor clara e 

devidamente higienizadas. 

DEq 
11+ 

Hs.  Z L5  t 

1 
'&5TAÇÂ9/' 

18 

MAMÃO 	 FORMOSA 	 - 

Especificação/classificação: com casca lisa, 

tamanho médio a grande, fresco, aroma, 

cor 	e 	sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 

variedade, apresentar grau de maturação 

tal 	que 	lhes 	permita 	suportar 	a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo 

mediato 	e 	imediato. 	Ser 	colhido 

cuidadosamente e não estar golpeado ou 

danificado por quaisquer lesões de origem 

física 	ou 	mecânica 	que 	afetem 	a 	sua 

aparência 	e 	qualidade, 	não 	conter 

substâncias 	terrosa, 	sujidades 	ou 	corpos 

estranhos aderentes à superfície da casca, 

estar isenta de umidade externa anormal, 

aroma 	e 	sabor 	estranho. 	Estar 	livres 	de 

resíduos de fertilizantes. Livre de resíduos 

de 	defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n 2  12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em caixas 

vazadas transportadora de alimentos de cor 

clara e devidamente higienizadas. 

KG 2490 4,40 10.956,00 

19 

MANGA - Especificação/classificação: Coité 

ou Jasmim, de primeira qualidade, tamanho 

médio a grande, fresca, aroma, cor e sabor 

próprios da espécie e variedade; apresentar 

grau 	de maturação tal que lhes permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para 

o consumo mediato e imediato. Não estar 

golpeada 	ou 	danificada 	por 	quaisquer 

KG 2490 4,04 10.059,60 

v. Jose Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 1' 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

lesões de origem física ou 	mecânica que.. 

Fis. 

R' t. 	' 
\coMjss DE  
\Ic1TÇ/ 

afetem a sua aparência e qualidade, não 

conter 	substâncias 	terrosa, 	sujidades 	ou
ia corpos estranhos aderentes a superfície da 

casca, 	estar 	isenta 	de 	umidade 	externa 

anormal, 	aroma 	e 	sabor 	estranho, 	estar 

livres de resíduos de fertilizantes. Livre de 

resíduos de defensivos agrícolas, devendo 

ser 	prioritaria mente 	agroecológicos 	de 

acordo com a Resolução CNNPA n9  12, de 

1978. Embalagem: deverá ser entregue em 

caixas vazadas transportadora de alimentos 

de cor clara e devidamente higienizadas. 

20 

MELANCIA 	- 	Especificação/classificação: 

tamanho 	variado, 	fresca, 	aroma, 	cor 	e 

sabor 	próprios 	da 	espécie 	e 	variedade; 

apresentar grau de maturação tal que lhes 

permita 	suportar 	a 	manipulação, 	o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas 	para 	o 	consumo 	mediato 	e 

imediato. Não estar golpeada ou danificada 

por quaisquer lesões de origem física ou 

mecânica que afetem a sua aparência e 

qualidade; não conter substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderentes a 

superfície 	da 	casca, 	estar 	isenta 	de 

umidade externa anormal, aroma e sabor 

estranho, 	estar 	livre 	de 	resíduos 	de 

fertilizantes 	e 	de 	defensivos 	agrícolas, 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 9  12, de 1978. Embalagem: deverá 

ser 	entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de cor clara e 

devidamente higienizadas. 

KG 2490 1,60 3.984,00 

21 

MILHO 	VERDE 	(ESPIGA) 	- 

Especificação/classificação: 	fresco, 	de 

primeira qualidade, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para o consumo, 

de 	grãos 	macios 	e 	coloração 	uniforme, 

aroma, 	 cor 

e sabor típico da espécie, recém colhidos 

e em perfeito estado de desenvolvimento. 

Não serão permitidos 	danos 	que 	lhe 

UND 12450 1,16 14.442,00 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	 ,. 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

alterem a conforma ão e asarência. Isento E  

FI 	2t -i 

ce 

~ou c,, 

de 	sujidades 	insetos 	parasitas 	larvas 

cortes e perfurações. 	Espigas de tamanho 

médio a grande e parcialmente sem palhas. 

Livre de resíduos de defensivos agrícolas, 

devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA 	12, de 1978. Embalagem: deverá 

ser 	entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de cor clara e 

devidamente higienizadas. 

22 

PIMENTÃO 	 VERDE 	 - 

Especificação/classificação: 	tamanho 

médio a grande, 	aparência fresca, de cor 

brilhantes, 	lisos 	e 	viscoso, 	firme 	e 	sem 

áreas escuras, sem 	defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade, colhido 

ao 	 atingir 	 o 

grau de evolução completo e perfeito 

estado 	de 	desenvolvimento, de 	colheita 

recente, 

isento de danos e defeitos 	de natureza fís 

ica 	ou 	mecânica, 	matéria 	terrosa 

aderente, sujidades, parasitas e larvas 

e defensivos agrícolas. Livre de resíduos de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n 9 12, de 1978. 

Embalagem: deverá ser entregue em saco 

plástico 	resistente, 	não 	reciclado 

transparente ou leitoso pesando em média 

1kg e em caixas vazadas transportadora de 

alimentos 	de 	cor 	clara 	e 	devidamente 

higienizada. 

KG 2490 4,63 11.528,70 

23 

TOMATE 	TIPO 	COMUM 	- 

Especificação/classificação: 	em 	período 

intermediário 	de 	maturação 	ou 	maduro, 

pele sem deteriorização, tamanho médio a 

grande, 	firme 	e 	com 	boa 	apresentação. 

Casca 	integra, 	isento 	de 	enfermidades, 

sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	material 

terroso, 	sem 	danos 	físicos 	e 	mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 	Com 

cor, 	sabor 	e 	aroma 	característicos 

da espécie. 	Com 	polpa 	firme 	e 	intacta. 

Adequado para o consumo humano sendo 

KG 2075 6,28 13.031,00 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE if 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

livre de resíduos de fertilizantes defensivos 

cr' 	r(4 

COMISsÃ0 DE 
LICITAÇÃO 

agrícolas, 	devendo 	ser 	prioritariamente  
agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 9  12, de 1978. Embalagem: deverá 

ser 	entregue 	em 	caixas 	vazadas 

transportadora de alimentos de cor clara e 

devidamente higienizadas. 

24 

FEIJÃO 	- 	Especificação/classificação: 	de 

corda, tipo 1, constituído de grãos inteiros, 

novos, e sadios. Isento de matéria terrosa, 

pedras, 	fungos 	ou 	parasitas, 	livre 	de 

fragmentos estranhos, umidade, e misturas 

de outras variedades ou espécies. Livre de 

resíduos de defensivos agrícolas, devendo 

ser 	prioritariamente 	agroecológicos. 	Suas 

condições deverão estar de acordo com a 

Instrução 	Normativa 	MAPA 	N 2 	16 	de 

23/06/2015. 	Embalagem 	primária: 

transparente, não reciclada, atóxica, de 	1 

kg, apresentando rotulagem com data de 

validade, 	tabela 	nutricional 	e 	nome 	do 

produtor. 

Embalagem 	secundária: 	saco 	plástico 

resistente, de primeiro uso, não reciclado. 

KG 12350 9,55 117.942,50 

25 

GALINHA 	CAIPIRA 	OU 	PÉ 	DURO 	- 

Especificação/classificação 	galinha 	criada 

no sistema de semi confinamento: presa e 

a solta, nos terreiros, com prazo maior de 

produção 	de 	carnes 	e 	ovos, 	com 	baixa 

produtividade 	que 	o 	da 	avicultura 

industrial, 	caracterizando-se 	como 	uma 

produção saudável. Recém abatida, sadia, 

limpa; acompanham as vísceras: coração, 

fígado e moela em embalagem separada. 

Sem penas, sem "canhão", sem tripas, sem 

cabeça 	e 	sem 	pés. 	Apresentando 	cor 

amarela 	rosada, 	sem 	escurecimento 	ou 

manchas 	esverdeadas. 	Contendo 

identificação 	do 	produto 	e 	prazo 	de 

validade de no máximo 15 dias depois de 

abatida. Suas condições deverão estar de 

acordo com a Instrução Normativa MAPA 
N2 16 de 23/06/2015. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal SIM. 	Embalagem: 

deverá ser entregue congelada, embalada 

KG 1660 25,13 41.715,80 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	,. 
UIXADA 

Comissão de Licitação 

 	individualmente 	em 	saco 	elástico 

1 
PCITAÇÃO- 

transparente, 	resistente 	e 	atoxico. 	As 

vísceras 	deverão 	ser 	embaladas 

separadamente, em saco plástico resistente \coMIss,DE 

e transparente. 

( 

26 

ovo 	DE 	GALINHA 	- 

Especificação/classificação: 	novo, 	recém 

colhido, de ótima qualidade, casca limpa de 

cor 	marrom 	ou 	branca, 	sem 	sujidades, 

casca 	íntegra, 	homogênea, 	firme, 	lisa, 

pouco porosa, sem rachaduras. Tamanho 

médio a grande, com peso aproximado de 

60g. 	Produto 	com 	registro 	do 	Selo 	de 

Inspeção Estadual SIE ou o Selo de Inspeção 

Municipal SIM. Embalagem: laminas com 

divisórias células de papelão forte, inodoro 

e secas As lâminas deverão ser recobertas 

por plástico transparente envolvendo todo 

o produto. Cada lamina deverá conter 30 

unidades. Na rotulagem deverá ter data de 

produção e validade e o nome do produtor. 

Embalagem secundaria: caixas de papelão 

resistentes. 

BDJ 1650 23,75 39.187,50 

27 

PÃO CASEIRO - Especificação/classificação: 

deve ser fabricado com matérias primas de 

primeira 	qualidade 	(farinha 	de 	trigo 

enriquecida 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 

açúcar, 	margarina, 	água, 	sal 	e 	fermento 

biológico). 	Na receita deverá conter uma 

parte 	de 	batata 	doce, 	macaxeira 	ou 

jerimum 	para 	melhorar 	a 	qualidade 

nutricional. Deverá estar isento de matéria 

terrosa, parasitos, larvas e mofo. Estar em 

perfeito estado de conservação. Cheiro e 

odor característicos. Será rejeitado o pão 

queimado ou 	mal 	assado. 	Cada 	unidade 

deverá pesar 50g. Fabricação máxima de 01 

(um) 	dia 	e validade 	de 04 	(quatro) 	dias, 

dentro 	dos 	quais 	não 	deverá 	haver 

alteração das características originais, como 

murchar e presença de fungos. 	Local de 

produção com 	Registro Sanitário liberado 

pela 	Vigilância 	Sanitária 	(se 	produção 

coletiva). 	Embalagem: 	plástico 	resistente, 

atóxica, 	não 	reciclada, 	transparente, 

contendo especificações do produto, data 

KG 5385 14,66 78.944,10 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	,. 
UIXADA 

Comissão de Licitação 

de produ ão e de validade. 	Embalagem .......... ...., .........:-. .. 

L'FIs. 	Ã2   

° 	RTt  r 

COMISSÃP 
IC1TAÇÂ 

contendo 	10 unidades de 50g. 	O rótulo 

deve 	ainda 	apresentar 	informações 	em 

destaque sobre a presença de leite e glúten 

e 	seus 	derivados. 	(Lei 	N2 	8.543 	de 

23/12/1992). 

28 

PÃO 	 ARTESANAL 	 - 
Especificação/classificação: 	deve 	ser 

fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade (farinha de trigo enriquecida com 

ferro 	e 	ácido 	fólico, 	açúcar, 	água, 	sal 	e 

fermento 	químico). 	Na 	receita 	deverá 

conter 	uma 	parte 	de 	batata 	doce, 

macaxeira 	ou 	jerimum 	para 	melhorar 	a 

qualidade nutricional, 	isentos de matéria 

terrosa, 	parasitos, 	larvas, 	mofo 	e 	em 

perfeito estado de conservação. Cheiro e 

odor característico. 	Será 	rejeitado 	o 	pão 

queimado ou 	mal 	assado. 	Cada 	unidade 

deverá pesar 50g. Fabricação máxima de 01 

(um) dia e validade de 03 (três) dias, dentro 

dos quais não deverá haver alteração das 

características 	originais, 	como 	murchar 	e 

presença de fungos. 	Local de produção 

com 	Registro 	Sanitário 	liberado 	pela 

Vigilância Sanitária 	(se produção coletiva). 

Embalagem: 	plástica 	resistente, 	atóxica, 

não 	reciclada, 	transparente, 	contendo 

especificações 	do 	produto, 	data 	de 

produção 	e 	de 	validade. 	Embalagem 

contendo 10 unidades de 50g. No rótulo 

deve 	ainda 	apresentar 	informações 	em 

destaque sobre a presença de leite e glúten 

e 	seus 	derivados. 	(Lei 	N 2 	8.543 	de 

23/12/1992). 

KG 5385 15,68 84.436,80 

29 

POLPA 	DE 	FRUTA 	ACEROLA 	- 

Especificação/classificação: o produto deve 

ser 	preparado 	com 	frutas 	sãs, 	limpas, 

ausência de sujidades, isentas de parasitas, 

larvas 	e 	de 	detritos 	animais ou 	vegetais. 

Não deve conter fragmentas das partes não 

comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 

estranhas 	à 	sua 	composição 	normal. 

Aspecto: pasta 	mole, cor, sabor e cheiro 

próprios da fruta. Em sua fabricação deverá 

ser 	envasada 	após 	receber 	tratamento 

KG 2158 9,92 21.407,36 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

térmico adequado. 	Livre de 	resíduos de DE 

,Z21 defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA 01  12, de 1978. 

ce 

Embalagem: 	no 	rótulo deverá constar a \COMISSQ DE 

denominação "Polpa", seguida do nome da 

fruta. 	Embalada 	em 	pacotes 	de 	1000g. 

ÃO 
 

4!T4ç 

Embalagem 	plástica 	transparente 	com 

rótulo contendo informações nutricionais e 

do fabricante, composição do produto e 

data de fabricação e de validade mínima de 

(6) 	seis 	meses. 	O 	produto 	deverá 	ser 

entregue congelado. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal 	SIM 	ou 	Selo 	de 

Inspeção Federal SIF. 

POLPA 	DE 	FRUTA 	CAJU 	- 
Especificação/classificação: o produto deve 

ser 	preparado 	com 	frutas 	sãs, 	limpas, 

ausência de sujidades, isentas de parasitos, 

larvas 	e 	de detritos animais ou 	vegetais. 

Não deve conter fragmentos das partes não 

comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 

estranhas 	à 	sua 	composição 	normal. 

Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro 

próprios da fruta. Em sua fabricação deverá 

ser 	envasada 	após 	receber 	tratamento 

térmico 	adequado. 	Livre 	de 	resíduos 	de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

30 prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução 	CNNPA n 2  12, de 1978. 

KG 2075 9,62 19.961,50 

Embalagem: 	no 	rótulo deverá 	constar a 

denominação "Polpa", seguida do nome da 

fruta. 	Embalada 	em 	pacotes 	de 	1000g. 

Embalagem 	plástica 	transparente 	com 

rótulo contendo informações nutricionais e 

do fabricante, composição do produto e 

data de fabricação e de validade mínima de 

(6) 	seis 	meses. 	O 	produto 	deverá 	ser 

entregue congelado. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal 	SIM 	ou 	Selo 	de 

	 Inspeção Federal SIF. 

POLPA 	DE 	FRUTA 	MANGA 	- 
31 Especificaço/cIassificação: o produto deve 

ser 	preparado 	com 	frutas 	sãs, 	limpas, 

KG 2075 9,47 19.650,25 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ár 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

ausência de suiidades, isentas de parasitos, 

larvas e de detritos animais ou vegetais. 

Não deve conter fragmentos das partes não 

comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 

estranhas a sua composição noral. Aspecto: 

pasta mole. Cor, sabor e cheiro próprios da 

fruta. 	Em 	sua 	fabricação 	deverá 	ser 

envasada após receber tratamento térmico 

adequado. Livre de resíduos de defensivos 

agrícolas, 	devendo 	ser 	prioritariamente 

agroecológicos de acordo com a Resolução 

CNNPA n 	12, de 1978. Embalagem: no 

rótulo 	deverá 	constar 	a 	denominação 

"Polpa", 	seguida 	do 	nome 	da 	fruta. 

Embalada 	em 	pacotes 	de 	1000g. 

Embalagem 	plástica 	transparente 	com 

rótulo contendo informações nutricionais e 

do fabricante, composição do produto e 

data de fabricação e de validade mínima de 

(6) 	seis 	meses. 	O 	produto 	deverá 	ser 

entregue congelado. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal 	SIM 	ou 	Selo 	de 

Inspeção Federal SIF. 
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POLPA 	DE 	FRUTA 	CAJÁ 	- 
Especificação/classificação: o produto deve 

ser 	preparado 	com 	frutas 	sãs, 	limpas, 

ausência de sujidades, isentas de parasitos, 

larvas 	e 	de detritos animais ou 	vegetais. 

Não deve conter fragmentos das partes não 

comestíveis 	da 	fruta, 	nem 	substâncias 

estranhas 	à 	sua 	composição 	normal. 

Aspecto: pasta mole. Cor, sabor e cheiro 

próprios da fruta. Em sua fabricação deverá 

ser 	envasada 	após 	receber 	tratamento 

térmico 	adequado. 	Livre 	de 	resíduos 	de 

defensivos 	agrícolas, 	devendo 	ser 

prioritariamente agroecológicos de acordo 

com a Resolução CNNPA n9  12, de 1978. 

Embalagem: 	no 	rótulo deverá constar a 

denominação "Polpa', seguida do nome da 

fruta. 	Embalada 	em 	pacotes 	de 	1000g. 

Embalagem 	plástica 	transparente 	com 

rótulo contendo informações nutricionais e 

do fabricante, composição do produto e 

data de fabricação e de validade mínima de 

KG 2075 13,43 27.867,25 

/ 
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6 	seis 	meses. 	O 	øroduto 	devera 	:.ser 

entregue congelado. Produto com registro 

do Selo de Inspeção Estadual SIE ou o Selo 

de 	Inspeção 	Municipal 	SIM 	ou 	Selo 	de 

Inspeção Federal SIF. 

TOTAL R$ 

*preço  de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 

04/2015, Art. 29, §30,  Resolução N2  06, de 08 de maio de 2020, Resolução N 2  20, de 02 de dezembro 

de 2020 e suas alterações posteriores - FNDE). 

2. FONTE DE RECURSO 

Recursos provenientes do FNDE. 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da 

Resolução N2  6, de 08 de maio de 2020 - FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

3.1. ENVELOPE N2  001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo). 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope n01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60dias; 

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 higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

3.2. ENVELOPE N2 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL. 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope n201, os documentos abaixo relacionados, sob 

pena de inabilitação: 

- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60dias; 

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 higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 

familiares relacionados no projeto de venda. 

3.3. ENVELOPE N2  01— HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope n9  01, os documentos abaixo relacionados, sob pena 

de inabilitação: 

- a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60dias; 

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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IV- as cosias do estatuto e ata de .osse da attiatdi reto ria 

competente; 

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

assinado pelo seu representante legal; 

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

associa dos/coo pe rados; 

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 requisitas higiênico-sanitários previstos em normativas específicas. 

IX - cópia do documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei, 

acompanhada do original ou autenticada em cartório competente; 

X - Procuração pública e/ou procuração particular, com reconhecimento de firma, devidamente 

autenticada (conforme anexo VII); 

4. ENVELOPE N2  02— PROJETO DE VENDA 

4.1. No Envelope n2  02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão 

apresentara Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo III. 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção 

será publicado 24 (vinte e quatro) horas após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no 

prazo de 02 (dois) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 

4.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o 

CPF e n9 da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor 

Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de 

Grupo Formal. 

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 

envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 24 (vinte e quatro) 

horas, conforme análise da Comissão Julgadora. 

S. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas 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. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

- o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos; 

II - o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de 

Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País; 

III - o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o 

do estado e do país; 

IV - o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. 

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

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

quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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 cooperados/associados 

das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s); 
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b) no caso de empate entre Grupos Formais de a -• . entos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou inclígenas, em referência 	TE 	ï 	inciso Te artigo, têm prioridade 

organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou 

indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão 

prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, 

quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s). 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo 

a Lei n2  10.831/2003, o Decreto n9  6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

III - os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, 

sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que 

regulamentam a DAP); 

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 22 inciso III deste artigo, 

têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedoresfamiliaresruraisnoseuquadrodeassociados/cooperados, conforme DAP Jurídica; 

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 

partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 

organizações finalistas. 

5.4 Caso a EEx. 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, em 

acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar as amostras na Secretaria 

da Educação, Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE, até 2 (dois) dias, para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes 

necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado em 24 

horas após o prazo da apresentação das amostras. 

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues diretamente no Depósito da Alimentação Escolar, 

da Secretaria da Educação de Quixadá ou nas unidades escolares, de acordo com o cronograma de 

entrega fornecido pelo Setor de Alimentação e Nutrição, obedecendo todos os padrões necessários 

de qualidade. 

7.2 - A entrega dos gêneros alimentícios será de acordo com cronograma expedido pelo Núcleo de 

Nutrição e Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, que ficará responsável pelas emissões das 

Ordens de Compras (O.C), respeitando a vigência do contrato; 

7.3 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

8. PAGAMENTO 

8.1. Caso o faturamento seja aprovado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO o pagamento será 

efetuado até o 309  (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo CONTRATADO (A). 

9. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

9.1. As despesas decorrentes do objeto da presente Chamada Pública correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

Trav. José Jorge Eviatias, S/N 
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9.1.1- Dotações Or amentárias N°: 12.361.0101.2.024 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

9.1.2 - Dotações Orçamentárias N°: 12.365.0101.2.035 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Creches; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

9.1.3 - Dotações Orçamentárias N°: 12.365.0101,2.036 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar -  Pré-Escola; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

9.1.4 - Dotações Orçamentárias N: 12.366.0101.2.040 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - EiA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

9.1.5 - Dotações Orçamentárias N°: 12.367.0101.2.044 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Educação Especial; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

10. DO REAJUSTE E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1 - O contrato não será reajustado por prazo inferior a 01 (um) ano, salvo em caso de evidente 

desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA, nos moldes 

estampados no art. 65, II, "d", da lei n9  8666/93. 

11. DAS SANÇÕES 

11.1. ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

11.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

11.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

11.2. MULTA 

O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução 

contratual: 

11.2.1 - MULTA MORATÓRIA 

o 1 - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto 

ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos. 

II- A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na 

entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor da NOTA DE 

EMPENHO. 

11.2.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

- A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez 

por cento) ao mês, pró-rata-dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção 

monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano. 

II - O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa 

da contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

proposta, independentemente da penalidade de suspensão. 

41 
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11.3. SUSPENSÃO 

11.3.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Ouixadá-CE 

destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas 

seguintes hipóteses pelos seguintes períodos: 

11.3.2. Por 6 (seis) meses: 

- Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à 

entidade. 

li - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de 

advertência. 

11.3.3. Por 1 (um) ano: 

- Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos 

ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento 

licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido. 

11.3.4. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

- Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato; 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para 

participar da licitação; 

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 

entidade; 

11.4. DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

11.4.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 

- Má fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; 

II - Evidência de atuação com interesses escusos; 

III - Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades; 

11.4.2. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Quixadá-CE, poderá aplicar a 

Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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concomitantemente,  com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, 

e 

extinguindo-se após seu término. 

11.4.3. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que 

seja promovida a reabilitação perante a Administração. 

11.5. As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízos de outras sanções cabíveis. 

12. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES: 

12.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências 

legais e regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às 

penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n 2. 8666/1993. 

12.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no 

projeto de venda, Anexo ao presente edital. 

12.3. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos 

decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento. 

13. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

13.0 CONTRATANTE, em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, 

poderá realizar as seguintes ações quanto ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

13.1.1. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e 

suas Organizações; 

13.1.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou inaptidão dos 

Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações; 

13.1.3. Fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores (executores internos) 

designados para este fim; e 

13.1.4. Aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas 

Organizações, motivadas pela inexecução parcial ou total do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

14. FATOS SUPERVENIENTES 

14.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao 

sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua 

publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda 

por decisão da Comissão, poderá haver adiamento do processo ou a sua revogação ou modificação 

no todo ou em parte. 
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15. ANEXOS 

Anexo 1 - Minuta de Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE. 

Anexo II - Modelo de Projeto de Venda 

Anexo III - Cronograma de Entrega 

Anexo IV - Lista de Substituição de Gêneros Alimentícios 

Anexo V - Modelos de Declarações 

Anexo VI - Modelo de Procuração 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sede da Secretaria de Educação com sede à 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 - Centro. 

16.2.Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual 

ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

16.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 

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

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras: 

- 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/Ano/EEx. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado 

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 

comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = n9  de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x 

R$ 20.000,00. 

17. FORO 

17.1. A presente Chamada Pública é regulada por leis brasileiras, sendo exclusivamente competente 

o Foro do Município de Quixadá-CE para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes. 

Quixadá/CE, 14 de abril de 2021. 

VERUZIA JARDIM DE QUEIRCYZ  

Secretária Municipal da Educação 

MIRLLA MARIA 

Presidente da Comissãc 

LDANHA LIMA 

Permanente de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Minuta de Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE 

CONTRATO N.2 xxx 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

A Secretaria de Educação de Quixadá, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua José de 

Queiroz Pessoa, 1932, inscrita no CNPJ sob no 06.081.389/0001-23, representada neste ato pela Sra. 

Verúzia Jardim de Queiroz, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 

grupo formal ou informal ou fornecedor individual),situado à Av., n.2, em (município), inscrita no 

CNPJ sob n.2, (para grupo formal), CPF sob n.9(grupos informais e individuais), doravante 

denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei n 9  

8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n2  08.001/2021-CHP, resolvem celebrar 

o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, para alunos da rede de educação básica pública, período 

letivo de 2021, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada 

pública n.2  08.001/2021-CHP, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 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: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 

R$ 	 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das 
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante 

anexo deste Contrato. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já 

devem estar 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. 

Produto Unidade Quantidade 

Periodicidade 	dePreço 

Energia 

Preço de Aquisição 

Unitário 

(divulgado 

na 	chamada 

pública) 

Preço Total 

1 

2 

3 

Valor Total do Contrato 

CLÁUSULA QUINTA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Dotações Orçamentárias N°: 12.361.0101.2.024 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Dotações Orçamentárias N°: 12.365.0101.2.035 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Creches; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Dotações Orçamentárias N°: 12.365.0101.2.036 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Pré-Escola; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Dotações Orçamentárias N°: 12.366.0101.2.040 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - EiA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Dotações Orçamentárias N°: 12.367.0101.2.044 - Manutenção dos Programas de Alimentação 

Escolar - Educação Especial; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

CLÁUSULA SEXTA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a 

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da 

parcela vencida. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da 

Resolução do CD/FNDE n2  26/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 

Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos 

anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA NONA: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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: 

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

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 SEGUNDA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras 

entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.2 	/20XX, pela Resolução CD/FNDE n 2  - 

/20XX, pela Lein 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

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 ou por fax, transmitido pelas 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 

Cláusula Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o 

cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

É competente o Foro da Comarca de Quixadá 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. 

Quixadá-CE, em 	de 	 de 2021. 

VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ 

SECRETÁRIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 

xxxxx 

NOME DO (A) CONTRATADO (A) 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

   

    

CPF: 	 CPF: 

Trav, José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

 

COMISSÃÇ DE  
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N2  08.001/2021-CHP 

- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. N2  DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta N2  da Conta 

12. N9 de Associados 
13. N 2  de Associados de acordo com a Lei n 

11.326/2006 

14. N2  de Associados com DAP 

Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 
3. 

Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma 

de Entrega dos 

produtos 

- 

4.1. Unitário 4.2. Total 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

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: 

rav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N 208.001/2021-CHP 

- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF S. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

Sim 	Não ( 	)  

9.Nome da Entidade 

Articuladora (quando 

houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do 

Agricultor (a) 

Familiar 

2. CPF 3. DAP 4. Banco S. N 2  Agência 
6. N 	Conta 

Corrente 

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço S. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do Agricultor 

(a) Familiar 
2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 

5. Preço de Aquisição* 

/Unidade 
6.Valor Total 

Total 

agricultor 

Total 

agricultor 

Total 

agricultor 

Total 

agricultor 

Total do 

projeto 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 3.  4.  5. Valor Total por Produto 6. Cronograma de Entrega 
2 F  \ 

ídV. Jose Jorge MatIas, /N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



COMISSÃO 
E \C1T4ç0 

PREFEITURA DE 	, 	1 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

Quantidpde PrecçUjd dos Produtos 

Total do projeto: 

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 Informal 
Fone/E-mail: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA NP08.001/2021-CHP 

1- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. N2  da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9. Banco 10.N 	da Agência 11.N2  da Conta Corrente 

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 

produtos Unitário Total 

OBS: * Preço publicado no Edital 

n xxx/xxxx (o mesmo que consta 

na chamada pública). 

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as 

v. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 

Individual 
CPF: 

  

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA 

DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 

O(A) (nome do Grupo Formal) 	 / CNPJ n2 	 , DAP 

jurídica n2 	  com sede 
	

neste ato 

representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) 

portador (a) da Cédula de Identidade RG n 

	 / CPF n 	 , nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se 

responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e 

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL! ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, 

considerando os dispositivos da Lei n 2  11.947/2009, da Resolução CD/FNDE n9  26/2013 e Resolução N 06, de 

08 de maio de 2020, que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e demais documentos 

normativos, no que couber. 

Local, 	 

Assinatura 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA N 

Eu, 	 representante 	 da 	 Cooperativa/Associação 

com CNPJ n 2 	  e DAP 

Jurídica n2 	 declaro, para fins de participação no Programa Nacional 

de Alimentação Escolar —PNAE,que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de 

produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

Local, 	 

Assinatura 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU 

FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA N 	 

Eu, 	 ,CPFn 	  

e DAP física n9 	 / declaro, para fins de participação 

no Programa Nacional de Alimentação Escolar —PNAE,que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de 

venda em meu nome são oriundos de produção própria. 

f \ 

Local, 	/_____./ 	 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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COMISSÃQ DE 
LICITAÇÃO -40 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: (nome da empresa para grupo formal), CNPJ: xxxxxxxxx, (endereço) neste ato 

representado por seu (titular, sócio, diretor ou representante), (nome), (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), inscrito no CPF sob o n2  (informar), e no RG n9  (informar), residente e domiciliado à 

(informar o endereço), na cidade de (informar com sigla do estado). 

OUTORGADO: (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (informar o endereço), na cidade 

de (informar com sigla do estado). 

PODERES: Amplos poderes para o fim especial de promover OUTORGANTE em chamadas públicas de 

qualquer modalidade, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e 

interpor recursos, formular e assinar propostas de preços, assinar declarações, projetos de vendas, 

entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome de OUTORGANTE e tudo mais que for licito e necessário para o fiel 

e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que lhe darei por bom, firme e valioso. 

Quixadá (CE), 	de 	 de 	 

Outorgante 

[Nome, Cargo e Assinatura] 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Prefeito Municipal 

do por: 
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Código Identificador:A75F409A 

Ceará, 16 de Abril de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XI  N°2681 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁJCE. Extrato do segundo 
termo de aditivo ao contrato da Adesão em Ata de Registro de Preço 
n° CRP20I9/004SEAD. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Administração. CONTRATADA: G&T Controiler LTDA-ME. 
Objeto: contratação para prestação do serviço de implantação, 
locação e operacionalização de sistemas de gestão governamental para 
a Prefeitura Municipal de Quixadá-CE. Prazo de vigência: até 10 de 
abril de 2022. Assinatura: 07 de abril de 2021. Signatária: Roberta 
Glicya de Sá Felix - Secretária, e G&T Controlier LTDA-ME, através 
de seu representante legal, o Sr. José Claudio Falcão Nobre - 
Contratada. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:BE385919 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Pregoeiro do Município de 
Quixadá/Ce, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
necessidade de alterações no edital oriundas de impugnação, 
conforme oficio expedido pela Secretaria da Educação anexo aos 
autos, resolve ADIAR o processo licitatório de Pregão Eletrônico n° 
08.001/2021-PERP, cujo objeto é Registro de preços visando futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da 
Rede Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da 
Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, com as seguintes datas e 
horários: 1. Início do recebimento das propostas: das 08hs00rnin do 
dia 19/04/2021 - 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min 
do dia 03/05/2021 - 3. Abertura e julgamento das propostas: das 
08hs0lmin às 08hs59min do dia 03/05/2021 - 4. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09hs00min do dia 03/05/2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:2E74A094 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 
09:00 horas do dia 10 de maio de 2021,  na sala da CPL, localizada na 
Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-Ce, receberá 
propostas para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da 
agricultura familiar, destinado aos alunos da rede municipal da 
educação básica, de responsabilidade da Secretaria de Educação 
do município de Quixadá. Modalidade: Chamada Publica n° 
08.001/2021CHP, Tipo: Menor Preço por item. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 
08:00 às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:ED34B598 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁJCE. Extrato do quinto 
termo aditivo ao contrato do Pregão Presencial n° PP2017/O1OSMS. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 

CONTRATADA: XM Locação de Máquinas e Equipamentos 
EIRELI. Objeto: contratação de serviços de locação de veículos para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de 
Quixadá-Ce. Este termo tem por objeto a prorrogação. Prazo de 
vigência: até 01 de abril de 2022. Assinatura: 31 de março de 2021. 
Signatária: Benedita de Oliveira - Secretária e XM Locação de 
Máquinas e Equipamentos EIRELI - Contratada. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:403A6FFA 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QULXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI DE N° 315, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

LEI DE N° 315, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

ACRESCENTA ARTIGOS, PARÁGRAFOS E 
INCISOS À LEI MUNICIPAL N° 277, DE 24 DE 
JUNHO DE 2019, PARA DISPOR SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO E A COMPETÊNCIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, 
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidos pelo Art. 88, Inciso VI, considerando o Art. 58, 
todos da lei Orgânica do Município de Quixelô/Ce, FAÇO SABER, 
que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte, 

Art. V. A Lei Municipal n° 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

Art. 8°-A. Para efeitos administrativos, o Conselho Municipal de 
Educação - CME, aqui instituído como órgão normativo do sistema, 
fica vinculado à Secretaria de Educação, a qual deverá garantir apoio 
necessário para o seu bom funcionamento e manutenção. 

Art. 8°-B. O Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo, 
normativo, deliberativo e fiscalizador, acerca dos temas que forem de 
sua competência, conferida pela legislação. 

Art. 8°-C. O CME será composto por 15 membros, sendo: 

- 1 representante da Secretaria Municipal de Educação Básica; 
II - 1 representante de Diretores das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino; 
III - 1 representante dos Professores efetivos da Rede Municipal de 
Ensino; 
IV - 1 representante dos Professores efetivos da Rede Estadual de 
Ensino; 
V - 1 representante dos Professores efetivos do Ensino Fundamental 
das Escolas Públicas Municipais; 
VI - 1 representante dos Secretários das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino; 
VII - 1 representante das Escolas Privadas de Ensino; 

VIII - 1 representante dos Professores Efetivos da Educação Infantil 
da Rede Municipal de Ensino; 
IX - 1 representante dos Professores Efetivos da Educação de Jovens e 
Adultos da Rede Municipal de Ensino; 
X - 1 representante da Câmara de Vereadores; 
XI - 1 representante da Secretaria de Saúde do Município; 
XII - 1 representante da Secretaria de Assistência Social do 
Município; 
XIII - 1 representante do Conselho Tutelar; 
XIV- 1 representante dos Alunos da Rede Municipal de Ensino; 
XV - 1 representante de Pais de Alunos da rede Municipal de Ensino. 

§ 1° - Cada membro titular deverá ter um suplente da mesma categoria 
representada, que automaticamente: 

34 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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propostas através do site do BBM dar-se-á de: 17h30min do dia 16/04/20. C2J4LSSAP DE 
OShOOmin do dia 30/04/2021. Abertura das Propostas: 30/04/2021, às 09:00min. - 'ci4@1'TAÇÂO 
Disputa de Lances às 09h30min do dia 30/04/2021 (horário de Brasilia). Solicitaço 
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico: 
Iicitacao.mpe@gmail.com  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico nu 20/2021-SMPS. Extrato da Ata de Registro de Preços Nu 
1504.01/2021-SMPS. l - ORGAO GESTOR: Secretaria Municipal de Proteção Social e 
Cidadania do Município de Itarema, Ceará. II - EMPRESA: PLAMOVIR - J LEONARDO FREITAS 
FILHO ME, Avenida João Batista Rios, 1623, Centro, Cep: 62.590-000, Itarema, Ceará, CNPI 
ne 09.160.351/0001.34. III 	REPRESENTANTE: José Leonardo Freitas Filho, CPF: 
023.656.113-89. IV - FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações, Lei n5 8.666/93 e alterações 
posteriores; Lei que regulamenta o Pregão, Lei Federal nu 10.520/02. V - MODALIDADE: 
Pregão Presencial N2 020/2021•SMPS. VI  OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de kit 
funerário e serviço de translado, Junto a Secretaria Municipal de Proteção Social e 
Cidadania do Município de Itarema, Ceará. VII - VALOR GLOBAL: R$ 666.990,00 (Seiscentos 
e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa Reais). VIII - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) 
meses. IX - DATA DA ASSINATURA: 15 de Abril de 2021. X . ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO: Prefeitura Municipal de Itarema, através da Secretaria Municipal 
de Proteção Social e Cidadania. XI . ASSINA PELA CONTRATADA: José Leonardo Freitas Filho 
(PLAMOVIR - J LEONARDO FREITAS FILHO ME). XII - ASSINA PELO ÕRGÃO GERENCIADOR: 
Nazidir Gomes de Oliveira (Secretária Municipal de Proteção Social e Cidadania). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021041401PE 

A Prefeitura municipal de Jaguaribara.CE, por intermédio do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nu 2021041401PE, tipo 
menor preço por item, cujo objeto é aquisição de máscara cirúrgica e avental, para suprir 
as necessidades do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e demais unidades de 
atendimento ao público para o enfrentamento ao covid-19, junto a Secretaria de Saúde de 
Jaguaribara-CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 30 de abril de 
2021, início da disputa de preços às 09 horas do dia 30 de abril de 2021, no site 
bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br  e na sala de Licitação da Prefeitura, 
localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 .Centro. Jaguaribara . CE no horário de 07:30h 
às 17:OOh. 

Jaguaribara-CE, 15 de abril de 2021. 
NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.04.14.3 

O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatõrio, na modalidade 
Pregão n 2021.04.14.3, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de produtos de 
higiene, limpeza e conservação destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura 
Municipal de Juazeiro do Norte/CE, através de suas Unidades Gestoras, conforme 
especificações apresentadas junto ao edital convocatório e seus anexos, com abertura 
marcada para o dia 30 de abril de 2021, a partir das 09:00 horas. O inicio de acolhimento 
das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 19 de abril de 2021, às 09:00 horas. 
Maiores informações ria sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na(o) Praça 
Dirceu Figueiredo, s/nt . Centro, Juazeiro do Norte/CE, pelo telefone (88) 3565-1010, no 
horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br.  

Juazeiro do Norte-CE, 14 de abril de 2021 
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N 2021.04.15.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BIL), certame licitatório, na modalidade 
Pregão n' 2021.04.15.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de material de 
expediente destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte/CE, através de suas Unidades Gestoras, conforme especificações 
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 
04 de maio de 2021, a partir das 09:00 horas. O inicio de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir do dia 19 de abril de 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na(o) Praça Dirceu 
Figueiredo, s/nx - Centro, Juazeiro do Norte/CE, pelo telefone (88)3566.1010, no horário de 
08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br.  

Juazeiro do Norte-CE, 15 de abril de 2021 
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2021.04.14.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BIL), certame licitatório, na modalidade 
Pregão o' 2021.04.14.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços a serem 
prestados no fornecimento de plano de internet com IP fixo, destinado ao atendimento das 
necessidades administrativas das diversas Secretarias do Município de Juazeiro do 
Norte/CE, conforme especificações apresentadas Junto ao edital convocatório e seus 
anexos, com abertura marcada para o dia 03 de maio de 2021, a partir das 09:00 horas. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 19 de abril de 2021, 
às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito 
na)o) Praça Dirceu Figueiredo, s/nQ - Centro, Juazeiro do Norte/CE, pelo telefone (88)3566-
1010, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br.  

Juazeiro do Norte-CE, 14 de abril de 2021 
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 9.004/2021-PERP 

A Prefeitura Municipal de Maranguape por meio do Pregoeiro Oficial dessa 
municipalidade, torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital de 
Pregão Eletrônico Nu 09.004/2021-PERP - Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga 
Herbster, que tem como Objeto O registro de preços para aquisição de géneros alimentícios 
destinados ao Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Dr. Alfredo Marques, do Município de Maranguape/CE. O Edital poderá 
ser obtido no site do BBM através do endereço eletrônico 
http://www.bbmnetIicitacoes.com.br/ou  Iicítacoes.tce.ce.gov.br. O recebimento das 

Maranguape-CE, 15 de abril de 2021 
JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 1.014/2021.PERP 

A Prefeitura Municipal de Maranguape por meio do Pregoeiro Oficial desta 
municipalidade, sorna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  01.014/2021-PERP. que tem como objeto: Registro de preços 
visando à aquisição de material de construção em geral para atender as demandas de 
diversas unidades gestoras do município de Maranguape/CE O Edital poderá ser obtido no 
site do BBM através do endereço eletrônico http://www.bbmnetIicitacoes.com.br/ou  
Iicitacoes.tce.ce.gov.br. O recebimento das propostas através do site do BBM dar-se-á de: 
08h00min do dia 16/04/2021 até 09h:O0min do dia 03 de maio de 2021. Abertura das 
Propostas: 03/05/2021 às 10h:O0min. (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento 
acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico: Iicitacao.mpe@gmail.com. 

Maranguape-CE, 15 de abril de 2021 
JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  SS-6/2021 

O Município de Nova Russas torna público que a partir das 17h do dia 16 de 
Abril de 2021, estará disponível o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao 
Pregão Eletrônico Nu 55-PEO06/2021, cujo Objeto versa sobre Aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes diversos, com vistas a equipar e qualificar as ações e serviços de 
saúde desenvolvidos no âmbito da atenção básica através unidades básicas de saúde, junto 
a Secretaria de Saúde do Município de Nova Russas. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
04 de Maio de 2021 das 08h30min às 09h. DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 04 de Maio de 
2021 às 09h (Horário de Brasília-DF). O Edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 
07h30min às 12h (Horário local), na R. Pc. Fco. Rosa, N 1388, Centro, Nova Russas/CE, 
através do Site: <https://bIl.org.br/> (local de realização do pregão), 
<http://licitacoes.tce.ce.gov.br> ou 'xwww.novarussas.ce.gov.br/licitacao.php>, 

Nova Russas-CE, 15 de Abril de 2021. 
VIRG)LlO BERNARDO FERREIRA DE SOUSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne PE/110221.01/SME Título: AVISO DE CONTRATAÇÃO - Termo 
Original: Contrato N9 20210409. 01 - Processo Originário: Pregão Eletrônico n9 
PE/110221.01/SME 	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar e para a formação de kits de alimentação a serem distribuídos para os alunos da 
rede pública municipal de ensino de Pires Ferreira-CE - Contratante: Secretaria de Educação 
- Contratada: K R DE CASTRO, CNPJ o2 21.036.750/0001-93 - Valor: 719.394,10 
(SETECENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS). 
Data da Assinatura do Contrato: 09/04/2021 - Vigência: 09/04/2021 à 31/12/2021 - 
Fundamentação Legal: Art. 54, Lei Federal x  8.666/93 - Signatários: Rosa Ferreira Matias 
Macedo (CONTRATANTE); José Alves Vieira Filho (CONTRATADA). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.03.23-55 

O Pregoeiro Oficial do Município de Potengi, Estado do Ceará, torna público, 
que adiará o certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico o' 2021.03.23-55, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e ambulatorial para 
atendimento das demandas da Secretaria de Saúde e suas Unidades Administrativas no 
Município de Potengi/CE, conforme especificações contidas nos anexos do edital. O 
certame acontecerá na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com nova data de abertura marcada para o dia 04 de maio de 
2021, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 
3538-1562 	e/ou 	nos 	endereços 	eletrônicos: 	www.bll.org.br 	e 
https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/.  

Potengi-CE, 14 de abril de 2021 
VAEZIO NERES FERREIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 8.001/2021.PERP 

O Pregoeiro do Município de Quixadá/Ce, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de alterações no edital oriundas de impugnação, conforme 
ofício expedido pela Secretaria da Educação anexo aos autos, resolve ADIAR o processo 
licitatório de Pregão Eletrônico n9 08.001/2021-PERP, cujo objeto é Registro de preços 
visando futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da Rede 
Municipal da Educação Básica, de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá-
Ce, com as seguintes datas e horários: 1. Início do recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 19/04/2021 - 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 

03/05/2021 - 3. Abertura e julgamento das propostas: das 08hs01mun às 08h559min do dia 
03/05/2021 - 4. Início da sessão de disputa de preços: as 09hs00mín do dia 03/05/2021. 

Quixadá-CE, 14 de abril de 2021 
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

AVISO DE CHAMADA PUBUCA N2  8.001/2O2ICHP 

A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, torna público que às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2021, na sala 
da CPL, localizada na Trav. José Jorge MatIas, s/n - Campo Velho. Quixadá-Ce, 
receberá propostas para a aquisição de géneros alimentícios provenientes da 
agricultura familiar, destinado aos alunos da rede municipal da educação 
básica, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de 
Quixadá. Modalidade: Chamada Publica n2 08.001/2021CHP, Tipo: Menor Preço 
por item. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridas junto à Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste 
Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no portal da transparência: 
www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE. 14 de abril de 2021 
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA 

Presidente da CPL 

tu, d000euotu pode wr verificado no endereço eiatde000 
http//*.ie.00.befteot<idde.hie,i, mie código 05302021041500201 

Documento assinado dei aie,eoie caviiume MP o' 2.200-2 de 24/xa/20011  IC#P 
que institui a i',fraesteu(ura de Chaoes Públicas Brasileira - iCP-Beaoii. 


