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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.2 08.001/2022 - 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, combinada coma Resolução N 2 21, de 16 de novembro de 2021 e
subsidiariamente pela Lei n.28.666 de 21/06/93 alterada e consolidada.
Chamada Pública N2 08.001/2022-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 N2 20, de 02 de dezembro de 2020 do FNDE,
combinada com a Resolução N2 21, de 16 de novembro de 2021 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 25 de
abril de 2022, no Centro Administrativo e Financeiro do Município de Quixadá, em sessão pública, dará
inicio aos procedimentos de abertura dos envelopes concernentes aos documentos de habilitação e
projetos de vendas da CHAMADA PÚBLICA N2 08.001/2022CHP no uso de suas prerrogativas legais e
considerando o disposto no art.14, da Lei n2 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 até o dia 25 de abril de 2022. 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 descritos no anexo 1.
Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
04/2015, Art. 29, §3°, Resolução N2 06, de 08 de maio de 2020, Resolução N9 20, de 02 de dezembro
de 2020, combinada com a RESOLUÇÃO N2 21, de 16 de novembro de 2021 e suas alterações
posteriores - FNDE).
2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do FNDE.
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
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Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderã'i'rciaIizar sua produção agrícola na forma de
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da
Resolução N9 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 n2 01 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 especificas; 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 nQOl, 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 Gødias;
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 especificas; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
33. ENVELOPE N2 01— HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope n2 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 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
assinado pelo seu representante legal;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do
limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas especificas.
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
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4.1. No Envelope n2 02 os Fornecedores Induviduai • upos Informais ou Grupos Formais deverão
apresentar o 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 ri2 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.
5. 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 Pais.
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 Pais;
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);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 22 inciso 1 deste 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 n 2 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);
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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 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar,
classificados provisoriamente em primeiro lugar, serão convocados através da publicação de Ata de
Habilitação para entregar as amostras dos produtos na Secretaria da Educação, Rua José de Queiroz
Pessoa - 1932— Centro - Quixadá/CE, em data e horário a ser previamente agendado, para avaliação
e seleção dos produtos a serem adquiridos, os quais serão submetidos a testes necessários.
6.2 A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências
deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
6.3 - As amostras serão analisadas pela equipe técnica do Núcleo da Alimentação e Nutrição da
Secretaria da Educação e representante(s) do CAE, observando-se as características organolépticas
(sensoriais), que serão verificadas através de degustação e comparação, de acordo com as
características próprias do produto, como a cor, o sabor, o odor e a textura do alimento, além das
seguintes exigências:
6.3.1 - Os produtos deverão estar em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência e com as exigências da Vigilância Sanitária.
6.3.1.1 - A equipe de Nutrição emitirá um parecer técnico sobre a aprovação ou reprovação (quando
for ocaso), devidamente assinado e identificado.
6.3.1.2 Para o item Polpa de frutas as amostras serão analisadas conforme segue:
DO RELATÓRIO DE AMOSTRAS DA CHAMADA PÚBLICA- Art. 33 DA RESOLUÇÃO FNDE/CD/N 26 DE
17 DE JUNHO DE 2013.
ANÁLISE DA AMOSTRA PRODUTO:
POLPA DE FRUTAS MARCA:
FORNECEDOR:
ANALISES
1— PRESENÇA DE ROTULAGEM
2— NOME DOPRODUTOR

SIM

NÃO

(

3—ENDEREÇO DO PRODUTOR

(
(

4—POLPAS DE FRUTAS APRESENTAM N° DE REGISTRO NO MAPA - SIF
5—DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE

(
(

6— RENDIMENTO SATISFATÓRIO
7-INGREDIENTES

(
(

8— PESO BRUTO

(
(
(

9—EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE
10-CONSERVANTES, ACIDULANTE E/OU AGENTES QUÍMICOS
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6.4 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar
receberão um termo de recebimento 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 géneros 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 31 de dezembro de 2022.
8. PAGAMENTO
8.1. Caso o faturamento seja aprovado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO o pagamento será efetuado
até o 30 (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 da seguinte
dotação orçamentária:
9.1.1 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1201.2.021 - Programa Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
9.1.2 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1208.2.022 - Programa Alimentação Escolar - Pré-Escola;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
9.1.3 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1208.2.023 - Programa Alimentação Escolar - Creche;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
9.1.4 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1212.2.024 - Programa Alimentação Escolar - Ensino
Jovens e Adultos; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
9.1.5 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1214.2025 - Programa 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 Federal n2 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.(
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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
- 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.
11.3. SUSPENSÃO
11.3.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Quixadá-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:
11.12. Por 6 (seis) meses:
- Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à
entidade.
II - 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:
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\ fltsC,- 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,
concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos,
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 Federal n2. 8666/1993.
12.2.0 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
Trav. Jose Jorge Matias, s/N
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PREFEITURA DE

s

UIXADA

w

1,+
çq
l
qp
lq

QIssão de Paçao

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.
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$40.000,00 (quarenta mil reais), por
OAP/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$40.000,00 (quatro mil reais), por DAP/Ano/EEx.
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II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado
do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = n 2 de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x
R$ 40.000,00(quarenta mil reais).
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, 21 de março de 2022.

VERU2IAJARØTMDE QUEIROZ
Secretária Municipal da Educação

MIRLLA M'X JSALDANHA LIMA
Presidente da ComisKo Permanente de Licitação

Trav. José Jorge Matias, s/N
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ - CE para o atendimento aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica,
de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para
o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na Unidades de Ensino do
Município de Quixadá, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e
nutricional, bem como, condições de saúde daqueles que necessitem de atenção especifica e em
vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas
etárias. Assim, em atendimento a Lei, a presente solicitação busca a aquisição de gêneros alimentícios,
destinado à alimentação escolar provenientes da Agricultura Familiar. Ressalta-se que a lei n° 11.947
de 16 de junho de 2009, destina no mínimo, 30% do valor repassado aos estados, municípios e Distrito
Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. A aquisição ora solicitada, será realizada por empreendedores da Agricultura Familiar Rural e ou
de suas organizações, devendo o mesmo obedecer todas as normas necessárias à sua contratação,
como também atender todos os critérios. (Em anexo)
3.1 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
3.1.1 - Os produtos manipulados dessa pauta de compras deverão ser entregues em embalagem
íntegra e conter no rótulo, as seguintes informações: PRAZO DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, TABELA
DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, INGREDIENTES E O NOME DO PRODUTOR;
3.1.2 - Os produtos de origem animal e/ou processados deverão constar em embalagem de acordo
com a legislação, com dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade,
quantidade do produto, n2 do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínima de 30 dias a
partir da data de entrega;
3.1.3 - Todos os produtos deverão ser transportados em veículos adequados e em condições higiênicas
satisfatórias, e quando se tratar de produtos perecíveis, estes deverão ser transportados em veículos
fechados e refrigerados, mantendo os alimentos congelados; o pessoal responsável por transportaras
alimentos deverá estar em boas condições de higiene e de saúde;
3.1.4 - A quantidade de gêneros a ser adquirida é estimada com base nos cardápios elaborados pela
equipe de Nutricionista(s) da Secretaria da Educação e informações repassadas pelos gestores
Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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escolares.
3.1.5 - A definição dos preços, observou o art. 29, parágrafo 22 da Resolução nQ 04/2015. Assim sendo,
para preço de referência utilizar-se-á 3 (três) pesquisas de preços, levantados pela equipe de licitação.
4. FONTE DE RECUROS
4.1 - As despesas decorrentes do objeto da presente Chamada Pública correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária.
4.1.1 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1201.2.021 - Programa Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
4.1.2 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1208.2.022 - Programa Alimentação Escolar - Pré-Escola;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
4.1.3 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1208.2.023 - Programa Alimentação Escolar - Creche;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
4.1.4 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1212.2.024 - Programa Alimentação Escolar - Ensino
Jovens e Adultos; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
4.1.5 - Dotações Orçamentárias N°: 12.306.1214.2025 - Programa Alimentação Escolar - Educação
Especial; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
S. DA HABILITAÇÃO DOS EMPREENDEDORES (ENVELOPE 01)
5.1 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome do Agricultor Familiar
Individual, do representante do Grupo Formal ou Informal (conforme o caso), o qual será responsável
pela execução do contrato e faturamento com o mesmo número CNPJ ou CPF e Endereço, sob pena
de INABILITAÇÃO e consequente não aceitação para contratação, em conformidade com o que
determina o Art. 27 da Resolução N204/2015/PNAE.
§12 Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:
- 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 (Anexo IV);
IV-a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for ocaso; e
V-a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
§22 Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo:
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 previstos em lei especifica, quando for o caso;
V- a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
Trav. José Jorge Matias, S/N
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§32 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
- a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ;
li - 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;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
assinado pelo seu representante legal;
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VI - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for ocaso.
§49 Havendo alguma restrição na comprovação dos documentos para habilitação dos projetos de
venda, fica assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
for declarada a necessidade da regularização da documentação.
5.2 - Além da documentação descrita no item 5.1, acima, será ainda exigida na habilitação:
5.2.1 - Para produtos com registro obrigatório (processados e de origem animal), Os Agricultores
Familiares, Empreendedores Rurais Familiares e suas Organizações deverão apresentar as devidas
certificações e registros, na conformidade com a legislação de alimentos, estabelecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA do Ministério da Saúde - MS e pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, nos termos do Art. 33 da Resolução CD/FNDE n2 26/2013.
6. AMOSTRAS DOS PRODUTOS
6.1 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar,
classificados provisoriamente em primeiro lugar, serão convocados através da publicação de Ata de
Habilitação para entregar as amostras dos produtos na Secretaria da Educação, Rua José de Queiroz
Pessoa - 1932 - Centro - Quixadá/CE, em data e horário a ser previamente agendado, para avaliação
e seleção dos produtos a serem adquiridos, os quais serão submetidos a testes necessários.
6.2 A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências
deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
6.3 - As amostras serão analisadas pela equipe técnica do Núcleo da Alimentação e Nutrição da
Secretaria da Educação e representante(s) do CAE, observando-se as características organolépticas
(sensoriais), que serão verificadas através de degustação e comparação, de acordo com as
características próprias do produto, como a cor, o sabor, o odor e a textura do alimento, além das
seguintes exigências:
6.3.1 - Os produtos deverão estar em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência e com as exigências da Vigilância Sanitária.
6.3.1.1 - A equipe de Nutrição emitirá um parecer técnico sobre a aprovação ou reprovação (quando
for o caso), devidamente assinado e identificado.
6.3.1.2 Para o item Polpa de frutas as amostras serão analisadas conforme segue:
DO RELATÓRIO DE AMOSTRAS DA CHAMADA PÚBLICA- Art. 33 DA RESOLUÇÃO FNDE/CD/N° 26 DE
17 DE JUNHO DE 2013.
ANÁLISE DA AMOSTRA PRODUTO:
POLPA DE FRUTAS MARCA:
FORNECEDOR:
Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE
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1— PRESENÇA DE ROTULAGEM
2— NOME DOPRODUTOR
3—ENDEREÇO DO PRODUTOR
4—POLPAS DE FRUTAS APRESENTAM N° DE REGISTRO NO MAPA - SIF
5—DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE
6— RENDIMENTO SATISFATÓRIO
7-INGREDIENTES
8— PESO BRUTO
9—EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE
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10— CONSERVANTES, ACIDULANTE E/OU AGENTES QUÍMICOS
6.4 - Os agricultores familiares, empreendedores rurais e as organizações da agricultura familiar
receberão um termo de recebimento das amostras.
7. LOCAL E PERIODICIDADE DO PRODUTO A SER ENTREGUE
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 31 de dezembro de 2022.
8. CONTROLE DE QUALIDADE NA ENTREGA DOS PRODUTOS
8.1 - O produto que não corresponder às exigências deste termo será devolvido, ficandoo fornecedor
obrigado a substituir o produto diretamente no Depósito da Alimentação Escolar ou na Unidade
Escolar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a notificação da Secretaria da Educação.
8.2 - Na ausência de algum gênero alimentício pelo Agricultor Familiar, EmpreendedorFamiliar Rural e
suas Organizações, os mesmos deverão substitui-]os por produto de igual ou superior valor e/ou
qualidade declarada.
9. PAGAMENTO
9.1 - Caso o faturamento seja aprovado pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO o pagamento será efetuado
até o 30 (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo CONTRATADO (A).
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 Federal n2 8666/93.
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - O Edital da Chamada Pública poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Quixadá, localizada na Travessa José Jorge - S/N. Campo Velho - Quixadá/CE - CEP:
63.907-010, bem como no site da prefeitura https:/Jquixada.ce.gov.br ou na Secretaria Municipal da
Educação de Quixadá, Rua José de Queiroz Pessoa - n° 1932— Centro - Quixadá/CE.
11.2 - Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
11.3 - O fornecedor é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos aserem
fornecidos.
11.4 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
participante, bem como nos casos que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, com exata
compreensão da sua proposta e que não prejudique o devido andamento do processo em atendimento
ao interesse público. Nesse intuito, eventuais omissões e/ou falhas que possam ser sanadas durante a
sessão de abertura dos envelopes, inclusive mediante consulta e emissão de documentos pela
internet, serão admitidas em busca da melhor proposta para a Administração, desde que aceito
pelos integrantes da Comissão de Licitação.
12. DESCRIÇÃO DOS ITENS (ANEXO)
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da e spécie e va riedade; apresentar g rau de
maturação tal que lhes perm ita suporta r a
manipulação, o tra nsporte e a conservação em
condições a dequadas para o consumo mediato e
imediato. Não estar golpeada ou da n ificada por
qua isquer lesões de o r igem física ou mecânica q ue
afetem a sua apa rência e q ua lidade, n ão conter
substancia s terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca, estar isenta de
um idade externa a normal, a roma e sa bor estra nho,
esta r livre de r esíduos de fertiliza ntes e de resíduos
de defensivos agr ícolas, devendo ser priorita r iame nte
agroecológicos, de a cordo com a Resolução CNN PA
n 2 12, de 1978. Emba lagem: deverá ser entregue em
saco p lást ico resiste nte e m pacotes de 1kg e e m caixa
plást ica tra nsportadora vazada, devidamente
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r
colo
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uniforme, t ípica da va r iedade, com folhas br ilha ntes,
lisas e v içosas, firmes e bem desenvolvidas, sem áreas
escuras, ta manho m éd io a g ra nde, integra. Sabor e
cheiro t ípicos da variedade. Sem presença de la rva s,
sem insetos e sem matéria terrosa, sem defeitos q ue
possam a lterar sua apa rência e q ua lidade. Não são
perm itidos danos q ue a lterem sua conformação e
apa rência. Serão rejeitados no ato da entrega
aquelas com o presença de folhos amareladas,
mancha dos e sem bulbo. Deverão esta r livre de
resíduos de fert iliza ntes e defensivos agr ícolas,
devendo ser p r iorita r iamente agroecológicos de
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acordo com a Resolução CNN PA n 12, de 1978.
iEmba lagem: deverá ser entregue e m sa co plást ico
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inviabilize m o consumo huma no imediato. Deve ser
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não reciclado, resistente, e m pacotes de 1kg, com
exposição da ta bela nutr iciona l, composição, a lém de
outras informações o brigatórias constantes na
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COUVEMANTEIGA -Especificação/c lassificação: de
primeira q ualidade, dever á apresenta r colo ração
uniforme, t ípica da variedade, com folhas brilha ntes,
lisas e viçosas, firmes e bem desenvolvidas, s em área s
escuras, ta manho m édio a gra nde, integra. Serem
frescas, colhidas ao a tingir o grau normalde evolução
e apresentadas ao consumo em perfeito estado de
roma e cor próprios
idesenvolvimento do ta man ho, a

q ualidade, deverá apresenta r coloração uniforme,
t ípica da variedade, com folhas bri lha ntes, lisas e
viçosas, firmes e bem desenvolvidas, sem áreas
escuras, tama n ho médio a g ra nde, íntegra. Sa bor e
cheiro t ípicos da va r iedade. Sem presença de la rvas,
sem insetos e sem ma téria ter rosa, sem defeitos q ue
possam a lte ra r sua apa rência e q ua lidade, estarem
ise ntas de u m idade externa a norma l, odor e sa bor
estran hos. Serão reje itadas no a to da entrega aq uelas
com a p resença de folhas a ma reladas ou m a nchadas.
Deverão e star livre de resíduos de fert ilizantes e
resíduos de defensivos agr ícolas, devendo ser
pr ior itar ia mente agroecológicos de acordo com a
Resolução CN NPA n2 12, de 1978. Emba lagem:
dever á ser entregue e m saco p lást ico resistente, n ão
reciclado, transpa rente o u leitoso pesando em média
1kg e em caixas vazadas transportadora de a limentos

resistente, não reciclado, tra nsparente ou leitoso
pesando e m méd ia de 1kg e em caixas vazadas
transoortadora de a limentos de cor clara.
i
COENTROEspecificação/class ficação: de p rimeira
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produtor.
Emba lagem secun dár ia: saco p lástico resistente, de
nrimeiro uso1 n ão reciclado.
CONGELADO
TILÁPIA
DE
FILÉ
Especificação/classificação: de p r imeira q ua lidade,
corte t ipo filé, limpo, sem escamas, espin has, v ísceras

-r.i

decorclara.
FEIJÃOEspecificação/classificação: de corda, tipo 1,
const itu ído de g rãos inteiros, novos, e sa dios. Isento
de ma téria terrosa, p edras, fungos ou pa rasitas, livre
de fragme ntos estra n hos, u m idade, e m istu ras de
outras v a riedades ou espécies. livre de resíduos de
defensivos agr ícolas, devendo ser pr ior itar ia mente
agroecológicos. Suas co nd ições deve rão esta r de
2
acordo com a Instrução Norma tiva MAPA N 16de
23/06/2015. Emba lagem p rimária: tra nspa rente, n ão
reciclada, a tóxica, de 1kg, apresenta ndo rotulagem
com data de v alidade, ta bela nutricio na l e nome do

presença de fo lhos amarelados ou manchados.
Deverão esta r livre de resíduos de fert ilizantes e
resídu os de defensivos agrícolas, devendo ser
prioritar iamente agroecológicos de acordo com a
9
Resolução CNN PA n 12, de 1978. Embalagem:
deverá ser entregue em saco plást ico resiste nte, n ão
reciclado, tra nspa rente ou le itoso p esando em média
1kg e em caixas vazadas tra nsportadora de a limentos

da espécie e va riedade; estarem livres da ma ior parte
possívelde terra aderente; esta rem isentas de
um idade externa a norma l, odor e sa bor estranhos.
Serão rejeitados no ato do entrego aquelas com o
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deverá ser entregue congelada, em balada
individua lmente em saco plástico, transpa rente,
resistente e atóxico. As vísceras deverão ser
em ba ladas separa damente, em saco plást ico
resiste nte e tra nsparente. -- GOIABA VERMELHA - Especificação/classificação:
tama nho médio a gra nde, fresca, apresenta ndo
aroma, cor e sa bor própr ios da espécie e va riedade;
apresentar grau de ma turação ta l q ue lhes perm ita
suporta r a ma n ipulação, o tra nsporte e a conservação
em cond ições adequadas pa ra o consumo med iato e
imediato. Não estar golpeada ou dan ificada por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica q ue
afetem a sua apa rência e q ualidade, não con ter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estra n hos
aderentes à superfície da casca; esta r ise nta de
umidade externa a norma l, aroma e sabor estra nho,
estar livre de resíduos de fertiliza ntes e livre de
resíduos de defensivos agr ícolas, devendo ser
pr ioritariamente agroecológicos de acordo com a
2
Resolução CNNPA n 12, de 1978. Emba lagem:
deverá ser entregue em ca ixas va zadas
tra nsportadora de a limentos de cor clara e
devidamente higienizada.
J ERIMUM DELEITE, CABOCLO OU -JACARÉ Especificação/classificação: de primeira q ualidade,
bem dese nvolvido, ta ma n hos variados, compacto,
liso e polpa firme e integra; de coloração uniforme e
sem brilho; apresenta ndo odor e sa bor
ca racteríst icos de colheita rece nte e fresca. Não são
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permitidos da nos q ue a lterem sua conformação e
apa rência; com grau de maturação ta l q ue lhe
permita suportar a ma nipu lação, o tra nsporte e a
conservação. Não são perm itidas rachaduras, cortes
e perfurações. Estarem livres de terra a derente
ou sujidades, parasitas, larvas e um idade externa
anormal, odor e sa bor estra nhos. Não devem ter
resíduos de fert iliza ntes, nem de defensivos agrícolas,
devendo ser prioritaria me nte agroecológicos de
acordo com a Resolução CNNPA n 9 12, de 1978.
Emba lagem: deverá ser entregue em ca ixas vazadas
transportadora de a limentos de cor clara,
devida mente higienizadas.
MACAXEIRA TIPO BRANCAOU AMARELA Especificação/classificação: fresca e com casca
inteira, ise nta de u m idade. Ra ízes de ta man ho médio
a grande, firme e compacta, sa bor e co r próprios da
espécie, isenta de e nferm idades, pa rasitas e larvas,
mater ial terroso e suj idades; sem da nos físicos e
mecânicos oriundos do ma nuseio e tra nsporte. Livre
de resíduos de defensivos agr ícolas, devendo ser
prior ita riamente agroecológicos de acordo com a
9
Resolução CNN PA n 12, de 1978. Em balagem:
deverá ser entregue em ca ixas vaza da s
transportadora de a limentos de cor clara e
devida mente higien izadas.
iiÃM
Ão FORMOSA -Especificação/classificação:
com casca lisa, ta ma n ho médio a gra nde, fresco,
aroma, cor e sa bor própr ios da espécie e var iedade,
apresenta r grau de ma turação ta l que lhes perm ita
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suporta ra ma n ipulação, o tra nsporte e a conservação
em con dições adeq uadas para o consumo mediato e
imediato. Ser colhido cuidadosamente e não estar
golpeado ou da n ificado por q ua isq uer lesões de
origem física ou mecânica q ue a fetem a sua aparência
e q ua lidade, não conter substâncias terrosa,
sujidades ou corpos estra n hos a derentes à superfície
da casca, esta r ise nta de um idade externa a normal,
aroma e sa bor estranho. Esta r livres de resíduos de
fertiliza ntes. Livre de resíduos de defensivos
agrícolas,
devendo
ser
prioritariamente
agroecológicos de acordo com a Resolução CNNPA n 2
12, de 1978. Em ba lagem: deverá ser entregue em
caixas vaza das tra nsportadora de a limentos de cor
clara e devidamente higienizadas.
MANGA -Especificação/classificação: Coité ou
Jasm im, ou Rosa, de pr ime ira q ua lidade, taman ho
médio a gra nde, fresca, a roma, cor e sa bor própr ios
da espécie e va r iedade; apresentar grau de
maturação ta l q ue lhes permita suportar a
man ipulação, o transporte e a conservação em
condições adeq uadas para o consumo mediato e
imediato. Ser colhida cuidadosamente o mão e n ão
estar golpeado ou da nificado por q ua isq uer lesões de
or igem física ou mecânica q ue a fetem a sua apa rência
e q ua lidade, não conter substâncias terrosa,
sujidades ou corpos estra nhos a derentes à superfície
da ca sca, estar isenta de um idade externa a norma l,
a roma e sabor estra nho, estar livres de resíduos de
fert ilizantes. Livre de resíduos de defensivos
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agrícolas,
devendo
ser
prioritariamente
agroecológicos de acordo coma Resolução CNNPA n 2
12, de 1978. Em ba lagem: deverá ser entregue em
caixas vazadas transportadora de a limentos de cor
clara e devidamente higien izadas.
MELANCIA Especificação/classificação: ta man ho
var iado, fresca, a roma, cor e sa bor próprios da
espécie e va riedade; apresentar grau de maturação
tal q ue lhes permita suportar a ma n ipulação, o
transporte e a conservação em cond ições a deq uadas
para o consumo med iato e imediato. Não esta r
golpeada ou da nificada por q ua isquer lesões de
origem física ou mecânica q ue a fetem a sua apa rência
e q ua lidade; não conter subst âncias terrosas,
sujidades ou corpos estran hos a derentes à superfície
da casca, estar isen ta de um idade externa a norma l,
aroma e sa bor estranho, estar livre de resíduos de
fert ilizantes e de defensivos agr ícolas, devendo ser
prioritariamente agroecológicos de acordo com a
Resolução CNNPA n 9 12, de 1978. Em ba lagem:
deverá ser entregue em ca ixas va zadas
transportadora de a limentos de cor clara e
devidamente higienizadas.
MELÃO JAPONÊS- Especificação/classificação: Fruto
de V qua lidade, fresco, fruto com ma turação
adequada ao consumo, com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprio, com polpa firme e intacta, deven do ser
bem desenvolvido, ise nto de enferm idades, pa rasitas
e larvas, materia l terroso e sujidades, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
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transporte, de colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes, devendo ser transportado de forma
adequada. Em ba lagem: deverá ser entregue em
ca ixas vazadas tra nsportadora de a limentos de cor
cla ra e devidamente higien izadas.
OVO DE GALINHA -Especificação/classificação:
novo, recém colhido, de ótima q ualidade, casca limpa
de cor marrom ou branca, sem suj idades, casca
integra, ho mogênea, firme, lisa, pouco porosa, sem
racha duras. Ta ma n ho médio a gra nde, com peso
aprox imado de 60g. O produto deverá ter SIM.
Emba lagem: lâm inas com divisórias células de
papelão forte, inodoro e secas As lâminas deverão se r
recobertas por plást ico transpa re nte envolvendo
todo o produto. Cada lam ina deverá conter 30
un idades. Na rotulagem deverá ter da ta de produção
e va lidade e o nome do produtor. Em ba lagem
secunda ria: ca ixas de papelão resistentes.
PÃO CASEIRO -Especiflcaçãofciasslflcação:deve ser
fa br icado com ma térias pr imas de pr imeira q ua lidade
(farinha de trigo e nriq uecida com ferro e ácido fó líco,
açúca r, margarina, água, sa lfermento biológico). Na
receita deverá conter uma pa rte de batata doce,
macaxeira ou jer imum para melhorar a q ua lidade
nutriciona i. Deverá estar isento de ma téria terrosa,
pa rasitos, la rvas e mofo. Estar em perfeito estado de
conservação. Cheiro e odor ca racterísticos. Será
rejeitado o pão q ueimado ou ma l assado. Cada
un idade deverá pesar 50g. Fa bricação máxima de 01
(um ) dia e va lidade de 04 (q uatro) dias, dentro dos
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quais não deverá haver a lteração das ca racterísticas
or igina is, como murcha r e presença de fungos. Loca l
de produção com Registro da Sa nitário liberado pela
Vigilância San itária (se produção coletiva).
Emba lagem: plást ico resistente, atóxica, não
reciclada, transpa rente, con tendo especificações do
produto, da ta de produção e de va lidade. Em ba lagem
contendo 10 un idades de SOg. O rótulo deve a inda
apresentar informações em destaque sobre a
presença de leite e glúten e seus der ivados. (Lei N
8.543 de 23/12/1992).
PIMENTÃO VERDE -Especificação/classificação:
ta man ho médio a gra nde, apa rência fresca, de cor
br ilhantes, lisos e viçoso, firme e sem áreas escu ras,
sem defeitos q ue possam a ltera r sua aparência e
qualidade,
colhido
ao a t ingir
o
grau de evolução completo e perfeito estado de
desenvolvimento, de
colheita
recente,
isento de da nos e defeitos de na tureza física ou me
cânica,
matéria
terrosa
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos
agr ícolas. Ausência de suj idades, parasitos e larvas.
Livre de resíduos de defensivos agr ícolas, devendo
ser prioritariamente agroecológicos de acordo com a
Resolução CNNPA n 9 12, de 1978. Emba lagem:
deverá ser entregue em saco plást ico resistente, não
reciclado transparente ou leitoso pesando em média
1kg e em ca ixas vazadas tra nsportadora de a limentos
de cor clara e devidamente higien izada.
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TOMATETIPO COMU M -Especificaçãø/clasSifiCaçãO
em período intermediário de matu ração ou ma duro,
pele sem deterioração, tamanho m édio a grande,

00

Inçnpr5n Federal SI F.

Inspeção Federal 5W.
SIRIGUELA
FRUTA
DE
POLPA
ser
deve
roduto
o
p
/classificação:
Especificação
prepa ra do com trutas sãs, limpas, ausência de
suj idades, isentas de p a rasitos, larvas e de detritos
animais ou vegeta is. Não deve conter fragme ntos das
partes n ão comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição nor ma l. Aspecto: pasta
mole. Cor, sabor e cheiro p rópr ios da fruta. Em sua
fabricação dever á ser envasada após receber
tratamento t érm ico a deq ua do. Livre de resíduos de
defensivos agr ícolas, devendo ser prior itaria mente
agroecológicos de acordo com a Resolução CNN PA n
12, de 1978. Emba lagem: no rótulo dever á constar a
denominação "Polpa ", seguida do nome da fruta.
Em ba lada em pacotes de 1000g. Em ba lagem p lást ica
transpa rente com rótulo contendo infor mações
nutriciona is e do fa br icante, composição do produto
e data de fabr icação e de va lidade m ín ima de (6) seis
meses. O p roduto dever á ser entregue congelado.
Produto com registro do Selo de Inspeção Estadual
SIE ou o Selo de Inspeção Mun icipa lSI M ou Selo de

e data de fabricação e de validade m ínima de (6) seis
meses. O produto deverá ser entregue congelado.
Produto com registro do Selo de Inspeção Estadual
SIE ou o Selo de Inspeção Mu nicipa lSI M ou Selo de
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devidame nte higien izadas.

firme e com boa apresentação. Casca integra, isento
de e nferm idades, suj idades, parasitas e larvas,
materia l ter roso, sem danos físicos e mecânicos
or iu ndos do m anuseio e tra nsporte. Com cor, sa bor
e a roma ca racter ísticos da espécie. Com polpa firme
e intacta. Adequado p a ra o consu mo huma no sendo
livre de resíduos de fertilizantes/ defensivos agr ícolas,
devendo ser p rioritariamente agroecológicos. Livre
de resíduos de defensivos agr ícolas, devendo ser
prior ita r iamente agroecológicos de acordo com a
2
Resolução CNN PA n 12, de 1978. Embalagem:
deverá ser entregue e m ca ixas vazadas
transportadora de a limentos de cor clara e

ão de L ic itação

TOTAL DOLOTE: R$5.297.966,58
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PREFEITURA DE
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QUIXADA
Comissão do Licitação

ANEXO II
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 PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ — CE
A Secretaria de Educação de Quixadá, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua José de
Queiroz Pessoa, n°1932, inscrita no CNPJ sob n°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.2(grupos informais e individuais), doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei Federal n2 8.666/93,
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n2 08.001/2022-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 O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ — CE, para
alunos da rede de educação básica pública, período letivo de 2022, descritos no quadro previsto na
Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.2 08.001/2022-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$40.000,00
(quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o(a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$____

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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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.
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
Energia

Preço de Aquisição
depreço
Unitário
divulgado
Preço Total
chamada
•na
pública)

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°:
de Recursos:

Elemento de Despesa:

- Fonte

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritas 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.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução do CD/FNDE ng 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:

Trav. José Jorge Matias, sfN
Campo Velho, 63907-010- QUixadá-CE
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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._j20XX, pela Resolução CD/FNDE n2
J20XX, pela Lei. Federal n2 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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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 2022.
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 2022.

de

xxxXX

VERÚZIA JARDIM DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DO (A) CONTRATADO (A)
CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF:

Trav. José Jorge Matias, 5/ N
Campo Velho, 63907-010 Quixadã-CE
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ANEXO III
MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N9 08.001/2022-CHP

- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Municipio/UF

S. E-mail

6. DDD/Fone

8. N2 DAP Jurídica

9. Banco

12. N9 de Associados

13. N2 de Associados de acordo com a Lei n2
11.326/2006

14. N9 de Associados com DAP
Física

15. Nome do representante
legal

16. CPF

17. DDD/Fone

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta N2 da Conta

19. Municipio/UF

18. Endereço

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
3.
Municipio/UF

2. CNPJ

1. Nome da Entidade

5. DDD/Fone

4. Endereço
7. CPF

6. Nome do representante e e-mail
III
1. Produto

2. Unidade

- RELAÇÃO DE PRODUTOS

3. Quantidade

S. Cronograma
de Entrega dos
produtos

4. Preço de Aquisição
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:
•

Trav. José Jorge Matias, Sf11

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

N
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOIAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N08.001/2022-CHP

- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Municipio/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora (

9.Nome da Entidade
Articuladora (quando
houver)

) Sim () Não

S. CEP

10. E-mail/Fone

II FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do
Agricultor
(a) Familiar

3. DAP

2. CPF

4. Banco

S. N2
Agência

6. N2 Conta
Corrente

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
3. Município

2. CNPJ

1. Nome da Entidade

S. DDD/Fone

4. Endereço
7. CPF

6. Nome do representante e e-mail
III
1. Identificação do
Agricultor (a) Familiar

- RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

2. Produto

3. Unidade

4.
Quantidade

S. Preço de Aquisição*
/Unidade

6.Valor Total
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
cultor

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadã.cE
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Total
agricultor
Total do
projeto
065:

*

Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
4.

1. Produto

2. Unidade

Quantidade

Preço/Unidad
e

S. Valor Total por Produto

6. Cronograma de Entrega
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

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Fone/E-mail.

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 N 208.001/2022-CHP
1- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
2. CPF

1. Nome do Proponente
3. Endereço

4. Municipio/UF

6. N2 da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

S.CEP
SE-malI (quando houver)
11.NQ da Conta Corrente

10.N da Agência
II- Relação dos Produtos

Produto

Unidade

Preço de Aquisição

Quantidade

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
-
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Unitário

Total

Cronograma
de Entrega dos
produtos

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

Município

CNPJ

Fone

Endereço
CPF

Nome do Representante Legal

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 Fornecedor
Individual

CPF:

Trav. José Jorge Matias, SIM
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

O(A)

(nome do Grupo Formal)
DAP
jurídica

, CNPJ n2
n9
com
sede
neste ato representado(a) por (nome do
representante
legal
acordo
com
de
o
Projeto
de
Venda)
portador (a) da Cédula de Identidade RG n2
CPF n
• nos termos do Estatuto Social. DECLARA que se
responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de géneros alimentícios dos Agricultores
e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/ANO CIVIL! ENTIDADE EXECUTORA referente à sua
produção, considerando os dispositivos da Lei n9 11.947/2009, da Resolução CD/FNDE ne 26/2013 e
Resolução N 2 06, de 08 de maio de 2020, combinada com a RESOLUÇÃO N9 21, de 16 de novembro de
2021 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
representante

Cooperativa/Associação
CNPJ
DAP
Jurídica
n2
e
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.
Eu,

da
com

Local

Assinatura

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR - PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS
INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA N
Eu,

CPFn2
e DAP física n2
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.
Local

/

/

Assinatura

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - QUiKadá-CE
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ANEXO
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 nQ (informar), e no RG n2 (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).

e

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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AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N2 08.001/2022-CHP

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas
do dia 25-de abril de 2022, 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, destinados aos alunos da rede municipal da educação
básica, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Quixadá-Ce.
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA N2 08.001/2022-CHP. 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 07:30 às 11:30h, ou no portal da transparência:
www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br.

Quixadá - CE, 21 de março de 2022.

Mirlla Mar Saldanha Lima
Presi ente da CPL

Trav. José Jorge Matias,S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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GABINETE DO PREFEITO
ATO N 21.03.00112022

II - DOS ATOS MUNICIPAIS. Au. 89 - Inciso li alínea cl da Lei
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Município de
Quixadá
RESOLVE:

ATO N° 21 .03.001/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José Araújo
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capitulo
II - DOS ATOS MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II alínea e) da Lei
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Município de
Quixadá

Nomear o(a) Senhor(a) FELIPE MAIA DASILVA, para exercer o
cargo em comissão de Gerente de Nucleo do Cadastro
Multifinalitario. simbologia DNS - 2. vinculado à SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, competindo-lhe as
obrigações e encargos inerentes ao cargo em referência, a partir desta
data.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Quixa
Dê21
2022.
4&F1s..4é

RESOLVE:
Nomear o(a) Senhor(a) FRANCISCO ALBERTO DA SILVEIRA,
para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização
Municipal, simbologia DNS - 2, vinculado â SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E
SERVIÇOS PÚBLICOS, competindo-lhe as obrigações e encargos
inerentes ao cargo em referência, a partir desta data.

arço de

'-r

RICARDO JOSÉ ARA (fio SILVE!
Prefeito Municipal

.,'

cOMISSk)fl.
por:
Ilelaine Oliveira Nunes
Código Identiilcador:C67B2CBE

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
ço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. 21 de Março de
2022.

RICARDO iost ARA ÚJO SIL FEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Helaine Oliveira Nunes
Código Identiflcador:BBI I78CF
GABINETE DO PREFEITO
ATO N°21.03.002/2022
ATO No 21.03.00212022
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José Araújo
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capitulo
II - DOS ATOS MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II alínea c) da Lei
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Município de
Quixadá

— E SOLVE:
Nomear o(a) Senhor(a) JECRISTON DIAS DE LIMA, para exercer
o cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização Sanitária,
simbologia DNS - 2. vinculado à SECRETARIA DE SA'DE.
competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo em
referência, a partir desta data.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 16.001;2022-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de
materiais material pata a distribuição gratuita. 600 unidades de kit
bebã, em atendimento a Lei n° 8.742(93 (Lei Orgânica a Assistência
Social), regulamentada através da Lei Municipal n° 1.967/2014 c do
Decreto n°001/2014 de 01 de Abril de 2014. ari. 3° para atendimento
M famílias carentes do município de Quixadá e seus distritos. de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do
Município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento
das propostas: das OShs00min do dia 23/03/2022: 2. Fim do
recebimento de propostas: M 08hs00min do dia 05/04/2022: 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0lmin às 08h59min do
dia 05/04/2022: 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às
09hs00min do dia 05104/2022, maiores informações na sala da
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge. s.'n. 1° andar.
Campo Velho. Quixadá-Ce. das 07:30 ás 11:30 e no
site:www.tce.ce.gov.br.

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR,
Pregoeiro.
Publicado por:
Francisco Titiago Pessoa de Queiroz
Código ldentiflcador:57D2 IABD

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. 21 de Março de
2022.

RICARDO JOSÉ ARA(fio SIL 1 EIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Helaine Oliveira Nunes
Código Identiflcador:F0D1170I6
GABINETE DO PREFEITO

ATO N°21.03.00312022

ATO N°21.03.00312022
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE, Ricardo José Araújo
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capitulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE
LICITAÇÃO. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Quixadá, toma público que às 09:00 horas do dia 25±
abril de 2022. na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias.
sn - Campo Velho - Quixadá/CE. receberã propostas para a
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura
Familiar, destinados aos alunos da rede municipal da educação
básica, de responsabilidade da Secretaria de Educação do
Município de Quixadá-Ce. Modalidade: CHAMADA PUBLICA n"
08,001i2022-CHP. 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 07:30 às 11:30h, ou no
portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município:
www.quixada.ce.gov.br.
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11IRLLA MARIA SALDANHA LIMA,
Presidente.

CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
LTDA- ME, D.V. RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME. FERREIRA
CONSTRUTORA LIDA, CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA
Publicado por:
LTDA - ME. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
Código Iden*illcador:401 ICB3B
CONSTRUÇÕES LTDA- ME, R02 TERRAPLANAGEM LTDA,
LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. ELETROCAMPO
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, E MARCIO DE ARAÚJO
ESTADO DO CEARÁ
C1;# MEDEIROS . ME. TEOTONIO CONST. COMÉRC. E IND.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELC
VIÇOS EIRELI, .12 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA M4. ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI.
GABINETE DO PREFEITO
ØNPATE ENGENHARIA LTDA. R MEIRA ENGENHARIA
Rubrica
AVISO DE LICITAÇÃO - TP N 2022.03.22.
É*ELI. PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
C0M155
)40RDESTE CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA LTDA. .1 P
AVISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECO'
SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA. PRIME EMPREEND.
2022.03.22.1. A comissão permanente de licitação do Municipio'r
INCORPORADORA E SERV. LTDA. O F EMPREENDIMENTOS
Quixclô/CE, torna público, que será realizado Certame Licitatõrio na
LTDA, IMPAR SERVIÇOS LIDA, VK CONSTRUÇÕES E
modalidade Tomada de Preços n° 2022.03.22.1. Objeto: Contratação
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. ARN ENGENHARIA EIRELI.
de empresa para executar serviços de reforma da escola e construção
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. AR
de uma quadra coberta no sitio Paus de Leite da Carrancuda zona rural
EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI,
do Município de QuixeIôICE. conforme projetos c orçamentos
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME,
anexados ao Edital Convocatório. Data e Horário da Abertura: 08
CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA. O K
de Abril de 2022. às 08:00 horas. Em virtude do estado de calamidade
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
pública diante da pandemia de Covid-19. o recebimento dos envelopes
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOSS EIRELIsrá feito de forma organizada. sendo permitida a entrada de apenas
ME, AOF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
representante Por vez Para efetuar a enlreita. com o intuito de
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA, E A DA SILVA
Witar aglomeracões. assim como também o recebimento para
CONSTRUÇÕES. AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
protocolos s6 serão aceitos nas mesmas condições. isto é. um por vez,
EIRELI . ME. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI, META
os protocolos noderão ser feitos em dias anteriores a abertura do
EMPREEND. SERV. D LOC. D MÃO D OBRA EIRELI-ME e
Processo no horário de 7hrs as Ilhrs. uma vez que a tarde o
EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI - ME. EMPRESAS
exoedienle é exclusivamente interno. Observação: na data marcada
HABILITADAS COM RESTRICÂO: A. 1. L. CONSTRUTORA
para abertura não protocolaremos, apenas iremos receber na hora
LTDA - ME, por apresentar restrição na comprovação da
marcada. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital
regularidade fiscal junto a sua Prova de Regularidade para com a
e todas as informações sobre a licitação através do endereço
Fazenda Federal e Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social
eletrônico: www.tee.ce.gov.br. Informações: Comissão de Licitação.
(INSS) vencidas (23/0212022). ELETROPORT SERV.PROJETOS E
fone (88) 3579-1210
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME e SERTÃO CONSTRUÇOES,
SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA- ME por apresentarem Prova de
Quixelô/CE. 22 de Março de 2022.
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) vencidas 23/02/2022 e 24/02/2022, respectivamente, porém,
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
por se tratarem de Micro Empresas - ME. fica concedido as mesmas o
Presidenta da Comissão de Licitação.
prazo legal para a regularização da situação, com a apresentação das
Publicado por:
Certidões devidamente atualizadas, na forma que dispõe o Art. 42. da
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Lei Complementar n° 123 de14 de dezembro de 2006 e em
Código ldcatlflcador:E6621 2A6
consonância ao Item 3.7 do Edital Convocatório. EMPRESAS
INABILITADAS: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
GABINETE DO PREFEITO
3 DE FONTE RANGEL EIRELI - ME, ALLEXSANDRO LIMA
AVISO DE JULGAMENTO - FASE DE HABILITAÇÃO - CP te
FREIRE - ME, N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ECOS
2022.01.24.1
EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME.
MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA - ME. A & P
Aviso de JulgamentoHabllitaclo —Concorrência Pública C
EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA e FV
2022.01.24.1 A CPL da Prefeitura Municipal de Quixelõ/CE. toma
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, por apresentarem capital social
público, o julgamento da fase de habilitação referente ã Concorrência
mínimo inferior aos 10% do valor da Licitação: (Descumprimento ao
Pública n° 2022.01.24.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - M
item 3.2.3.3 do Edital Convocatório); F T 5 SERVIÇOS DE
MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS - ME. ROMA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, FRANCISCO NARLON
CONSTRUTORA EIRELI - ME. EMPRESA CEARENSE DE
ALVES GUERREIRO e LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E
TRANSPORTES E SERV. EIRELI -ME, M & C CONSTRUÇÕES
EVENTOS LTDA. por apresentarem Índice de Endividamento Geral
LTDA - ME. GPM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 5 & T
(EG) superior a RS 1.00 (Descumprimento ao Item 3.2.3.1.1 alínea
CONSTRUÇOES E LOC.DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME,
c" do Edital Convocatório); V31 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, C R P COSTA
EIRELI - ME e PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CONSTRUÇOES E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI, G7
EIRELI. por não apresentarem Índices de Liquidez Geral (LG). Índice
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CLEZINALDO 5 DE
de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Endividamento Geral (EG)
ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME, VAI' CONSTRUÇÕES LTDA,
(Descumprimento ao 11cm 3.2.3.1.1. afincas "a". "b" e "c' do Edital
ME, CONFAHT
CONSTRUTORA ASTRON LTDA
Convocatório): ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CMN CONSTRUÇÕES,
EIRELI, por apresentar declarações com objeto divergente do Edital.
LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME, CEMPEL CENTRO
isto 6, direcionado para outro Município (Assaré/CE).
NORTE PROJ. E EMPREENDIMENTOS LTDA. REAL SERVIÇOS
(Descumprimento aos itens 3.2.4.4. 3.2.4.5 e 3.2.4.6 do Edital
EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Convocatório): BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. ARAUJO
por não apresentar Prova de Regularidade para com a Fazenda
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME. ÁGUIA
Estadual, bem como não apresentou Indice de Endividamento Geral
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP. PROJEMAQ
(EG). (Descumprimento aos itens 3.2.2.4 e 3.2.3.1.1 alínea "c" do
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. TF LOCAÇÕES E
Edital Convocatório. respectivamente): APLA COMERCIO. SERV..
CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA. MERITUS CONSTRUÇÕES
PROJ. CONSTRUCOES EIRELI, por apresentar junto aos
E EMPREENDIMENTOS EIRELI. RIOFE SERVIÇOS E
documentos de habilitação a sua Proposta de Preços (Descumprimento
ADMINISTRATIVO EIRELI. CONJASF CONSTRUTORA DE
ao item 3.2 do Edital Convocatório): JOSÉ URIAS FILHO EIRELI AÇUDAGEM LTDA, GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA. STAFF
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Combustiveis: preocupaçao e com o caixa
s gos cri LI.l. ir-de., ti'' ciii i'roin.sa
IC.%tS,obrea8ssrtnaeoç,l,Patôo tin, de panhc.. A medida
valena aLi o fina de nurça mas(o, posang4a por inan 90
dias. A decisão foi tornada. ontem, ema reunião do Forum
de Governadores. e ainda plecisa ser fornulmenle confirmada em reunião do Conta, a cr (coa amanhã (24, Coei o
eongrlanbefllo. a base de cakul.. do tributo sobre a gasolina
cr.nrtnua inalterada desde novembro - quando a medida foi
adotada para .,.mhustivcrs em geral por &cuião do, piorno'eCta&.t. • rrt'L'ão inicial era que ela valeras ate o fim
de MiKUO
fl(','n,,.'ta, lC,,n,it, Na.,swi,il dos Seerrtanos de fatiA
.1.. do. Luados e di. l),strito Federal) afirme qus»congstmenti' k,ssu os estados a redu,.irens suas receitas cm RS 3.1
bdbAcs no period.s di- novembro de 2021 até 1 Ç de ktereini
no A nova pr..rrtigação abrange apenas a tasotina e
o
enquanto a cobrança sabir o diesel 'era modificada
em u.utro processo - por consequência dela pa aprosada p.iu
Congrci.-s., e sancionada por SolsWiafli neste rua. Mas iv.
Estados devem is a,
. ST} para tentar denuabai um dos di,poulisos da lei, o alugo da nonna, que prestO uma regra
de irimuçar,para congeto. ate'. I'am de 20U. a cobrança da.
1CM' subirei, ditsel com base na média de preços dos titia'
n'as cinco ano, A avaliação e que a zegm de transação
%.,"U uns roeiN, nu,,,, rui, -ana. estaduais

Discordância

Falando nisso...

Com a .ita
Cose mi' presst.mando
paria Conter o preço dos
combustívm o secretario
especial de Tesouro e Orçamenin, Esteve, Coliaago.
disseque desonerar tributo. ie'derass sobre gasolina
'não e uma No política'.
pois beneficiaria também
a classe media alia que usa
carro parti utar para 'e'
locomover Para de. ii "co
da gasolina e daterente do
d eael - ..d" ii, • transp.irte
p cmi.c,snisnhúes e na
ar aa carregar c.,Si'
, isso, hasta jusuifi'
.,stiva para a desonera5ào

sou 'nt queda de 0.6%,
a RS 4,9140. ontem - o
menor valor desde 24 de
punho de 2021 OU 4.9030)
Na véspera. o dotar ia unha
atdo 1.45%, "nd.&
sessão a KS4.S4lonavenda
Ate eni n'asa valor
desde 29 & ranho do ano
;aassads Ameaç.'is de escas
si." de' petrolcu prinuvadas
pela guerra na tcrãnia. alem
de uns, doméstico, altos.
Criam uma c.'nihnaçãai que
fasorese a entrada de ditarei no Pais Aguardando a
Peprobra, anunciar redução
nos preço.. Sena que singa?

-

W,

Páscoa deverá ser menos doce este ano
A compra de ovos de chocolate nos supermercados subiu nas ultimas semanas. sinalizando que
o consumidor começa a fazer as compras para a
Pascoa deste ano. Porem, o comportamento dessas
compras aponta tendencia de uma Pascoa da
lembrancinha para 2022, segundo a empresa de
inteligência de mercado (lotus, com base no monitoramento das notas ficais A proporção das PIEs
que contêm a categoria de ovos de Pascoa. subiu
seis rezes entre 15 ao de fevereiro e o intervalo
de a 13 de março. Contudo, o preço medo por
quilo do produto, em torno de R$ 250. aponta uma
compra de ovos meneies.

VI
o

Congelamento do ICMC
sobre gasolina é prorrogad'o
A prorrogação começa a valer no dia 1" de abril. O anúncio foi leito
nessa terça-feira (22), durante o Fórum de Governadores, em Brasília
Gos-rinadores de Eu,,
dos brasileiros dreidjiani
prorrogar por mais Si) dias
o...ingclamento do tmposi.i
sobre Operações rctatis-as
Circufaça.' de Meread,iriai,
tICMSt médio que incide
sobre gasolina. etanol e gas
dec,i tinha A prornigaçao
c,,nicça a s'ali-r o'' dia 1 • dc
ia terça
h'irsin,

d.e-sd niais leis, qusestatl,'s P,ir.,s-,, i.i,

1..'

Redução do lEI

ti toti$s.arri,t
posto esta em'
de novenO' ri.,!.
doe ac,uf':
t.cas,i
rim lambem s, tire a
Governadores debateram la/fitem sobre a tixaçâo de uma
de uma atiqoota unaca para o
ata fla sa LIaS di ceirõadvis
lCtS de conibustis-eis, cootormne,an,.i,,nasLa. na 'ema- destra les-as ema curara o preço oito diesel. 0 desaaio dos
na passada. pelo presidente noedio do diesel cobrado da estados é de6nsr una calco
lair Rolsonaro, por meto de consumidor final no. Mi me
Io que nau de...gue cm auLei Comptcmentai 192:22.
'es aatens,arc, a sua fixação.
'sentia do tributo em alguns
Alem dasso ,,. governadoSegunda. Ss'ellrngton tais.. estados. consequentemenia decidiram que ni aiado. o Conselho de secretários te. aumenlandu o previ di.
vão entrar coni ação no Ç1, J, Fazenda Iconisefasi dccc' ..,umbu.livrl.
prenso Tnbunal tederal para definir ate amanhã 124/03)
Ainda segundo
o çoordir
eatuiad,iocoordc
contestar uni afligia da lei que unia e.trategta para e.tipu
nador do hirum. pelo me
nadar
peest que. enquanto não for lai a cobrança da .itiquota is,., nove cilada' e o 1 )muno
disciplinada a s,ihrança da rn- única que deve ser aplicada Federal praticam uma alicidinoa dc. ICMS. o cálculo inictalinente coa relação ao quota do lC'IS tina cinta do

Akiti di' ti "tis
nadores tanatsem debati
a rcdiaçãc. ,tíi
produto,
Industrial, tiPli A nscdmda, anuo_
pelo governo Pedi-ri 1..'"
«reir,.. redimo a. insp,,sl..
tina 23% para boa ri,,,
produt..s l,ni relaçã.. ,,.
Weltangtim l')ia,,lnn.
o. g..setita.ti.res
a forma cana,,.,
vem ad,,tand,, as oss'did,,,
coito4, uns.t 'a me,uç.ic'-',
ereta' ar,,
eipios. Na
vemnad ires . .
de terg
estadu.se..
deve e,. isar li 'iii' i11,
na arieeadaça.' d,,,rsi,,sii.s
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PIB cearense

PIB cearense li

A sorna de todas as
riquezas geradas no Ceara
em 7021 cresceu 6.63'
sobre 7020. um aumento de
7°-, a mais que a do Brasil,
segundo o ipece No ultimo
trimestre outubeo, noivem
Oro e dezembro! do ano
passado, o Estado tambein
cresceu 3.44% — quase
3' .1 m.sis que a media
brasileira 0,5',). Entre
os setores em destaque,
houve um crescimento
na industria ma~ de

Das quatro ativida
des industriais, o melhor
desempenho ticou com o
segmento de eletricidade.
ias e agita (29.32%), seguido pela continuação civil
115. 1 ): e transformação
(6,61s), enquanto a ert'ativa
mineral caiu -21.08%. .la os
serviços, que cresceram
5,96% em 2021, dos
seis setores!atia.dades.
o transporte avançou
10.80".. seguido por
comercio (8.59%): mternse.
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