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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
O Município de Santa Teresinha, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licitações,
instituída pela Decreto Nº. 1647/2022 de 04 de janeiro de 2022, considerando o disposto no Artigo
14 da Lei n° 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de
2020; Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021, torna público que realizará a Chamada Pública
n.º 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos
matriculados na Rede de Ensino de Município de Santa Teresinha no período letivo de 2022, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 09/02/2022 a 16/03/2022, às
09h00min, A Sessão Pública para apresentação da relação dos proponentes dos projetos de venda
será realizada no dia 16/03/2022 às 9:00Hs na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESINHA, na Sala das Licitações, localizada Praça Apio Medrado s/n – Centro– CEP 44.590-000
Santa Teresinha
Santa Teresinha -BA, 08 de fevereiro de 2022

João Bastos da Silva Junior
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022
Chamada Pública n.º 001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14, da Lei nº
11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº
4, de 3 de abril de 2015, Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020; Resolução Nº 21, de 16
de novembro de 2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito público, com sede
à Praça Apio Medrado s/n Centro – CEP 44.590-000 Santa Teresinha – Bahia, inscrita no CNPJ sob
nº 13.693.650/0001-01, representada neste ato pela Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Decreto Nº. 1647/2022 de 04 de janeiro de 2022, no uso de suas prerrogativas
legais e considerando o disposto no conforme §1º do art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução
CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015,
Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020; Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021 ,
através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Rede de Ensino de
Município de Santa Teresinha no período letivo de 2022, em atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 09/02/2022 a 16/03/2022,
às 09h00min, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, na Sala das
Licitações, localizada Praça Apio Medrado s/n – Centro– CEP 44.590-000 Santa Teresinha.
A apresentação da relação dos proponentes dos projetos de venda será até o dia 16/03/2022, às
09h00min e deverão ser entregues na Sala das Licitações, localizada na Prefeitura Municipal,
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia, CEP 44.590-000 Santa Teresinha –
Ba.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Rede de Ensino de Município de Santa
Teresinha no período letivo de 2022, em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
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BATATA INGLESA, de primeira
qualidade, tamanho grande, uniforme,
sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e
com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidas à superfície externa,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permitia suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
CHUCHU: Graúdo,
de primeira
qualidade, sem corpos estranhos ou
terra aderida a superfície externa,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
LARANJA, Tipo Pêra, de primeira
qualidade, produto fresco, peso médio
200g/Unidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas
MAÇÃ, de 1º qualidade, com casca sã,
sem rupturas e pancadas na casca.
Apresentando
tamanho
e
cor
uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e
maduras. Devem ser frescas, sem danos
físicos ou mecânicos, isenta de partes
pútridas.
MELÃO, de 1º qualidade, amarelo, casca
sã, firme, sem rachaduras, sem danos
físicos ou mecânicos. Devendo estar
bem desenvolvidos e apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo.

Quilograma

5.000

R$ 5,90

R$ 29.500,00

Quilograma

5.000

R$ 4,60

R$ 23.000,00

Quilograma

5.000

R$ 3,50

R$ 17.500,00

Quilograma

5.000

R$ 7,93

R$ 39.650,00

Quilograma

5.000

R$ 4,28

R$ 21.400,00
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CENOURA, de primeira qualidade,
casca lisa, tamanho médio e grande,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, fungos e indícios de
germinação.
BETERRABA, de primeira qualidade, in
natura, casca firme integra, vermelha
ou marrom, sem manchas ou bolores,
sem indicio de germinação. Polpa
integra, rosa purpura e odor
característico. Apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.
GOIABA VERMELHA, de primeira
qualidade, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, com polpas firmes e
intactas,
tamanho
e
coloração
uniformes, devendo ser bem resolvidas
e maduras. Isenta de enfermidades,
material terroso, umidade externa
anormal, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte.
MELANCIA, redonda, graúda, de
primeira qualidade, in natura, com
características organolépticas (cor,
odor, textura, aparência, aparência,
sabor) preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos.
Apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Quilograma

5.000

R$ 5,67

R$ 28.350,00

Quilograma

5.000

R$ 5,26

R$ 26.300,00

Quilograma

5.000

R$ 5,87

R$ 29.350,00

Unidades

8.000

R$ 13,46

R$
107.680,00
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PIMENTÃO, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.
CEBOLA, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas e mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas de primeira qualidade, tamanho
de médio a grande, casca íntegra sem
fungos, consistência firme.
ALFACE, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas e mecânicas, amassados, com
ausência de sujidades, parasitas ou
larvas. OBS: cada caixa contém 7,5KG
BATATA DOCE, pode ser utilizada no
preparo de pratos salgados, doces e
aperitivos, fécula, farinha e também na
alimentação animal, como componente
para rações de bovinos e suínos, na
forma natural picada, ensilada ou na
forma de farinha seca. A batata doce é a
raiz de uma planta rasteira, nativa do
continente americano, que cresce sem
exigir cuidados especiais para o cultivo.
Embora seja menos consumida que a
batata, ela é muito apreciada no norte e
nordeste do Brasil. Geralmente cozida
ou assada, ela acompanha o café. Pode
também ser consumida em forma de
vitamina, batida com leite.

Quilograma

4.000

R$ 6,52

R$ 26.080,00

Quilograma

6.000

R$ 5,80

R$ 34.800,00

300

R$ 147,67

R$ 44.301,00

6.000

R$ 4,26

R$ 25.560,00

Caixas

Quilograma
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BANANA DA TERRA, apresenta uma
textura mais consistente que as outras,
ela pode ser cozida, assada ou frita.
AIPIM (MANDIOCA), A mandioca
possui alto valor energético (para cada
100 gramas, são aproximadamente 150
calorias), sais minerais (cálcio, ferro e
fósforo) e vitaminas do complexo B. A
casca é fina e marrom. Já seu interior é
branco e algumas espécies possuem um
tom amarelado. O período de safra
ocorre entre janeiro e julho.
COENTRO, Evite os maços com folhas
amareladas e com os talos moles. O
ideal é consumir o coentro logo após a
colheita, mas, na impossibilidade,
seque-o com toalha de papel ou com um
pano e guarde por até dois dias em saco
plástico, próprio para alimentos, ou
num recipiente com tampa. Ou então,
espalhe as folhas numa assadeira e leve
ao congelador até ficarem firmes. Em
seguida, acondicione-as em sacos
plásticos (com o mínimo possível de ar)
e guarde no congelador por até 3
meses. As sementes de coentro devem
ser
escolhidas
cuidadosamente,
verificando o prazo de validade na
embalagem e se não há sinais de
insetos. Devem estar íntegras e
apresentar cor uniforme.
BANANA DA PRATA, este mineral é
muito importante para a saúde, pois
ajudar
a
prevenir
doenças
cardiovasculares, melhora a saúde
mental
e
nervosa,
regula
o
metabolismo, fortalecer os ossos e o
sistema excretor, aliviar as dores de
cabeça, combate ao estresse e a
ansiedade, auxilia na perda de peso e
potencializa o ganho de massa
muscular.

Duzias

6.000

R$ 8,47

R$ 50.820,00

Quilograma

6.000

R$ 3,86

R$ 23.160,00

Caixas

300

R$ 138,30

R$ 41.490,00

Duzias

6.000

R$ 3,86

R$ 23.160,00
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MAMÃO, O fruto do mamoeiro é
carnoso e do tipo baga, com casca fina e
coloração que varia do amarelo-claro à
laranja e polpa comumente amarela ou
alaranjada. No interior do fruto, há uma
cavidade central que contém várias
sementes. Como visto anteriormente, o
tipo de flor exerce influência no
formato do fruto. Os frutos de maior
valor comercial são aqueles de formato
piriforme, os quais são característicos
de plantas com flores hermafroditas. Unidades
Esse fruto é também rico em fibras,
possui alto conteúdo de umidade e
baixo teor de proteínas e gorduras. O
conteúdo de fibras, lipídios e sais
minerais é maior no mamão verde do
que no mamão maduro. O mamão é
muito
conhecido
também
por
sua propriedade laxante, a qual está
relacionada com a presença de fibras e
papaína, que aumentam a motilidade
intestinal.
ABÓBORA, Segundo as características
morfológicas externa das abóboras,
podemos descrevê-la como sendo
frutas de formato redondo e achatado,
são geralmente de coloração laranja Unidades
avermelhado, porém existem espécies
de coloração amarela, verde escuro,
branco e até mesmo cinza, e sua casca é
grossa e lisa, com algumas nervuras.
ALHO, In Natura. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Apresentar grau
normal de evolução do tamanho e
apresentados ao consumo em perfeito
estado de desenvolvimento do aroma, Quilograma
cor e sabor próprios da variedade e
espécie. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, ou qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a
sua aparência. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Deverá ser
estar livre de enfermidades, insetos e

4.000

R$ 4,06

R$ 16.240,00

5.000

R$ 15,59

R$ 77.950,00

500

R$ 28,50

R$ 14.250,00
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qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência.
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TOMATE, ao contrário do que alguns
consideram, o tomate não é um legume,
mas sim, um fruto, uma vez que é
produto do desenvolvimento do ovário
e do óvulo da flor.O mesmo é uma baga
de coloração que vai do amarelo ao
vermelho, graças à presença dos
pigmentos licopeno e caroteno. Sua
forma é variável, no entanto, é
arredondada na maioria das vezes. O
tomate apresenta várias e pequenas Quilograma
sementes, embebidas dentro de um
líquido gelatinoso formado pelo tecido
parenquimático. O fruto possui um
sabor ligeiramente ácido.O tomate é
uma boa fonte de vitaminas A, C e do
complexo B. O mesmo também possui
quantidades significativas de sais
minerais, como o Fósforo, Ferro,
Potássio, Cálcio, Magnésio, além de
conter pouquíssimas calorias.
PEPINO, o pepino é um fruto longo,
apresenta uma casca de tom
esverdeado e uma polpa de cor clara e
sabor bastante suave. Seu formato e
tamanho variam muito conforme os
cultivares do fruto. O mesmo apresenta
algumas sementes em seu interior, da
Quilograma
mesma forma que o melão.O fruto
possui
poucas
quantidades
de
vitaminas A, C, B1, B2 e sais minerais.
No entanto, devido ao seu alto teor de
sílica e flúor, tem a capacidade de
tonificar o fígado, rins e vesícula. Além
disso, o pepino possui uma grande

7.000

R$ 7,75

R$ 54.250,00

5.000

R$ 5,06

R$ 25.300,00
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quantidade de fibras e pouquíssimas
calorias, sendo um alimento ideal para
quem procura perder peso. O pepino
também é capaz de eliminar gorduras
da pele.
COUVE, é uma hortaliça da família
Brassicaceae: a mesma da mostarda e
do nabo.É rica em fibras, iodo, cálcio,
potássio, enxofre, magnésio e ômega 3;
além de vitaminas A, B1, B2, B6, C e K.
Assim, proporciona diversas vantagens
à nossa saúde, se apresentando como
um alimento de baixa caloria: 100
gramas equivalem a 27 cal. Atualmente
sabe-se que estas folhas de poder antiinflamatório, antibiótico e anti-irritante
natural; são importantes para a Caixas
manutenção da pele, ossos, dentes e
sangue. Além disso, combatem gripes,
problemas
hepáticos,
renais
e
menstruais;
artrite,
bronquite,
hemorroidas, úlceras e pedras nos rins.
É utilizada também, na medicina
alternativa, como vermífugo, para
evitar ressacas, e até mesmo para
abaixar a febre - quando aplicada em
forma de cataplasma (amassada,
conferindo aspecto pastoso).
MARACUJÁ, são do tipo baga, de forma
oval ou subglobosa, com grande
variação quanto ao tamanho e
coloração
da
polpa.
Tem
a
característica de murchar, o que
restringe seu mercado in natura em
alguns países, pelo desconhecimento
dos consumidores dessa característica, Sacos
rico em vitamina C. O maracujá é rico
em vitaminas do Complexo B e sais
minerais, como ferro e fósforo. Além
disso, também contém uma substância
chamada passiflora ou maracujina, que
tem propriedades sedativas, mas não é
prejudicial pois não causa dependência.
FARINHA DE MANDIOCA, alimento de
alto teor energético, possui teor
Quilograma
elevado de amido, contem fibras de
alguns minerais como potássio, cálcio,

300

R$ 143,30

R$ 42.990,00

3.000

R$ 58,08

R$
174.240,00

6.000

R$ 6,36

R$ 38.160,00
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fosforo, sódio e ferro. Embalagem que
contem 1kg.
ABACAXI, quando maduro o abacaxi
apresenta sabor muito ácido e muitas
vezes adocicado. É rico em vitaminas C,
B1, B6, ferro, magnésio e fibras.Além da
polpa, as cascas e o miolo do abacaxi
podem ser utilizados para a produção Quilograma
de sucos. Previne dores de garganta e
resfriados e é bom para a circulação por
conter a enzima bromelina. Servindo
também como tempero para amaciar
carnes.
LIMÃO, rico em vitamina C, o limão
ajuda a fortalecer as defesas do corpo
para prevenir várias doenças. Também
é
uma
boa
fonte
de potássio, magnésio, cálcio e fósforo.
O limão ainda possui várias
propriedades benéficas ao organismo,
tais como: bom para a circulação
(redução da pressão arterial), ajuda a
digestão,
previne
alguns
tipos Quilograma
de câncer, reduz os níveis de colesterol,
adstringente,
antibacteriano
e antiviral. Utilizado como gargarejo, o
limão é bom para aliviar a dor de
garganta, úlceras na boca e gengivite.
Além disto, o limão possui uma
substância
própria
denominada
limoneno que protege o corpo contra os
efeitos destrutivos dos radicais livres.

5.000

R$ 3,96

R$ 19.800,00

4.000

R$ 5,42

R$ 21.680,00
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MANGA, fruta de excelente qualidade
nutricional por agregar baixa caloria
por
porção,
proveniente
principalmente do carboidrato, e
elevado conteúdo de nutrientes como
vitaminas, minerais e compostos
bioativos. Índice glicêmico baixo e
carga glicêmica em porção de 120g
baixo. A manga possui como ponto forte
a quantidade de vitamina A. De acordo
com a variedade, pode ser classificada
como fonte ou excelente fonte do Quilograma
nutriente, contribuindo com funções
envolvidas no processo de visão,
desenvolvimento ósseo e ações do
sistema imunológico. Todavia, poucos
sabem que, ao consumir uma porção de
manga, também estamos ingerindo
ácido ascórbico (vitamina C). Nesse
sentido, suas principais funções
incluem a participação na formação do
colágeno, síntese de hormônios, além
de atuar como antioxidante natural.
UVA, é uma fruta rica em ferro, cálcio,
fósforo, magnésio, potássio e sódio. Ela
tem vitaminas do complexo B e
vitamina C, é pouco calórica e pode ser
mais adocicado ou mais ácida,
dependendo do solo onde a videira é
cultivada. A uva em si, o fruto
arredondado, é chamada de bago. Ela é
composta
por casca, polpa e sementes (grainhas).
Os bagos são ligados aos cachos Quilograma
ramificações
pelos pedicelos,
herbáceas-lenhosas que ligam os bagos
uns aos outros e ao ráqui, a ramificação
principal. As cascas das uvas são ricas
em antocianinas, pigmentos vermelhos
que
dão
cor
à
fruta
e,
consequentemente, ao vinho, em
taninos e em flavonóis, pigmentos
amarelos presentes principalmente nas
uvas brancas.

5.000

R$ 4,63

R$ 23.150,00

5.000

R$ 9,13

R$ 45.650,00

R$
1.145.761,00

TOTAL
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TOTALIZANDO R$ 1.145.761,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e
um reais)
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução
CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Art. 29,
§3º).
2. FONTE DE RECURSO
A despesa orçamentária decorrente do Contrato firmado a partir desta Chamada Pública correrá
à conta das dotações vigentes suprida com Recursos provenientes do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a saber:
Unidade Gestora: 0901
Projeto/Atividade: 2046
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15520000/15000000/15500000
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA HABILITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Chamada Pública interessados pessoas físicas dedicadas à
pesca artesanal e pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da
Chamada, bem como atendam às demais exigências constantes neste edital.

3.2. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.2.1. O proponente deverá apresentar sua documentação no ato do credenciamento em envelope
contendo todos os documentos abaixo relacionados.

3.2.1.1. PESSOA FÍSICA:

a) Declaração de concordância com os preços da tabela do item 1 deste edital e comprometimento
de fornecimento dos itens de acordo com as condições previstas no edital (ANEXO II);
b) Extrato da DAP Física do pescador artesanal (emitido nos últimos 60 dias) e Registro Geral da
Atividade Pesqueira (RGP);
c) Declaração de que a licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
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16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Anexo V do Edital;

3.2.1.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Carteira de Identidade – RG ou outro documento de identidade (CNH, CTPS, etc);

3.2.1.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a)

Prova

de

inscrição

no

Cadastro

de

Pessoas

Físicas,

disponível

no

link

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e

da

Procuradora-Geral

da

Fazenda

Nacional,

disponível

no

link

http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de
licitante com sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obtido através de consulta ao link
http://sefaz.ba.gov.br/, em Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do
Município de Santa Teresinha, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(disponível no link http://www.tst.jus.br/certidao);

3.2.1.1.3. Qualificação Econômico-Finenceira:

a) certidão de ações cíveis, expedida no foro do domicílio da pessoa física. No caso, da pessoa
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física ser domiciliada no Estado da Bahia, poderá a certidão ser obtida no site do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, no link http://www5.tjba.jus.br/portal/certidoes-do-1o-grau/.

3.2.1.2. PESSOA JURÍDICA:

a) Declaração de concordância com os preços da tabela do item 1 deste edital e comprometimento
de fornecimento dos itens de acordo com as condições previstas no edital (ANEXO II);
b) Declaração de que a licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Anexo V do Edital;

3.2.2.1. Habilitação Jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação

ficará

condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971.
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EVJLPCPEUGFITYVZAWNZFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
17 - Ano - Nº 2210

Santa Teresinha

3.2.2.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

3.2.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (disponível no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e

da

Procuradora-Geral

da

Fazenda

Nacional,

disponível

no

link

http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de
licitante com sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obtido através de consulta ao link
http://sefaz.ba.gov.br/, em Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do
Município de Santa Teresinha, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da
Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(disponível no link http://www.tst.jus.br/certidao);

3.2.2.3. Qualificação Econômico-Finenceira:

a) certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida

pelo

distribuidor

da

sede

do

licitante

(disponível

http://www5.tjba.jus.br/portal/certidoes-do-1o-grau/);
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3.2.2.4. Capacidade Técnica:

a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias,
acompanhada do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) dos integrantes do Grupo Formal;

OBS: Toda a documentação de habilitação poderá ser apresentada: em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela CPL.
4. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores deverão apresentar a proposta contendo o(s) item(ns)
que desejam fornecer, bem como a quantidade máxima que o participante poderá fornecer
(ANEXO III).

4.2. O participante poderá participar em relação a ambos os itens ou, se preferir, somente em
relação a um deles;

4.3. Na ausência ou desconformidade de qualquer documento constatada na abertura dos
envelopes, poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois)
dias, podendo ser prorrogado critério da Comissão Permanente de Licitações.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

5.1. Para seleção, as propostas habilitadas serão divididas em: propostas de fornecedores locais
(situados no território do Município de Santa Teresinha), propostas de fornecedores regionais e
propostas de fornecedores de outros municípios do estado da Bahia e propostas de fornecedores
do país.

5.2. Entre os fornecedores, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - fornecedores locais terão prioridade sobre os demais;
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II - fornecedores do regionais terão prioridade sobre os demais municípios do Estado da Bahia;
III – fornecedores do Estado da Bahia terão prioridade sobre os fornecedores do país.

5.3. Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 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.

5.4. Em caso de empate, a quantidade de fornecimento será dividida entre os participantes
habilitados, observando as suas capacidades máximas ou poderá ser feito sorteio.

5.5. A lista dos fornecedores habilitados será divulgada no Diário Oficial do Município de Santa
Teresinha, através do endereço http://www.santateresinha.ba.io.org.br/diarioOficial.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverá entregar as amostras indicadas
no quadro abaixo no Departamento de Alimentação Escolar, das 08h00min às 14h00minh do
segundo dia útil após a Ata da Sessão Pública em que for informado o Resultado ou da publicação
deste na Imprensa Oficial, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais
deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.
6.2. O resultado da análise será publicado até 02 (dois) dias após o prazo da apresentação das
amostras, no Diário Oficial do Município de Santa Teresinha, através do endereço
http://www.santateresinha.ba.io.org.br/diarioOficial.
.
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1. A entrega dos itens deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação e
Cultura, respeitando os limites da tabela constante no item 1 deste edital, bem como a capacidade
de produção de cada fornecedor, conforme a proposta apresentada e os demais critérios desde
edital.

7.2. O quantitativo da entrega será determinado pela Secretaria de Educação e Cultura .
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7.3. Com prazo de 03 (três) dias úteis de antecedência a entrega do produto, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura passará ao fornecedor a programação da quantidade a ser
fornecida, a fim de que possa providenciar o produto
nº

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
BATATA INGLESA, de primeira
qualidade, tamanho grande, uniforme,
sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e
com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidas à superfície externa,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permitia suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
CHUCHU: Graúdo, de primeira
qualidade, sem corpos estranhos ou
terra aderida a superfície externa,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
LARANJA, Tipo Pêra, de primeira
qualidade, produto fresco, peso médio
200g/Unidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas
MAÇÃ, de 1º qualidade, com casca sã,
sem rupturas e pancadas na casca.
Apresentando
tamanho
e
cor
uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e
maduras. Devem ser frescas, sem danos
físicos ou mecânicos, isenta de partes
pútridas.
MELÃO, de 1º qualidade, amarelo, casca
sã, firme, sem rachaduras, sem danos
físicos ou mecânicos. Devendo estar
bem desenvolvidos e apresentando
grau de maturação tal que lhe permita

UND
MEDIDA

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

Quilograma

5.000

R$ 5,90

R$ 29.500,00

Quilograma

5.000

R$ 4,60

R$ 23.000,00

Quilograma

5.000

R$ 3,50

R$ 17.500,00

Quilograma

5.000

R$ 7,93

R$ 39.650,00

Quilograma

5.000

R$ 4,28

R$ 21.400,00
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suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo.

6

7

8

9

CENOURA, de primeira qualidade,
casca lisa, tamanho médio e grande,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, fungos e indícios de
germinação.
BETERRABA, de primeira qualidade, in
natura, casca firme integra, vermelha
ou marrom, sem manchas ou bolores,
sem indicio de germinação. Polpa
integra, rosa purpura e odor
característico. Apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.
GOIABA VERMELHA, de primeira
qualidade, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, com polpas firmes e
intactas,
tamanho
e
coloração
uniformes, devendo ser bem resolvidas
e maduras. Isenta de enfermidades,
material terroso, umidade externa
anormal, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte.
MELANCIA, redonda, graúda, de
primeira qualidade, in natura, com
características organolépticas (cor,
odor, textura, aparência, aparência,
sabor) preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos.
Apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas

Quilograma

5.000

R$ 5,67

R$ 28.350,00

Quilograma

5.000

R$ 5,26

R$ 26.300,00

Quilograma

5.000

R$ 5,87

R$ 29.350,00

Unidades

8.000

R$ 13,46

R$
107.680,00
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11

12

13

para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
PIMENTÃO, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.
CEBOLA, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas e mecânicas, rachaduras ou
cortes. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas de primeira qualidade, tamanho
de médio a grande, casca íntegra sem
fungos, consistência firme.
ALFACE, de primeira qualidade, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, sem lesões de origem
físicas e mecânicas, amassados, com
ausência de sujidades, parasitas ou
larvas. OBS: cada caixa contém 7,5KG
BATATA DOCE, pode ser utilizada no
preparo de pratos salgados, doces e
aperitivos, fécula, farinha e também na
alimentação animal, como componente
para rações de bovinos e suínos, na
forma natural picada, ensilada ou na
forma de farinha seca. A batata doce é a
raiz de uma planta rasteira, nativa do
continente americano, que cresce sem
exigir cuidados especiais para o cultivo.
Embora seja menos consumida que a
batata, ela é muito apreciada no norte e
nordeste do Brasil. Geralmente cozida
ou assada, ela acompanha o café. Pode

Quilograma

4.000

R$ 6,52

R$ 26.080,00

Quilograma

6.000

R$ 5,80

R$ 34.800,00

300

R$ 147,67

R$ 44.301,00

6.000

R$ 4,26

R$ 25.560,00

Caixas

Quilograma
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15

16

17

também ser consumida em forma de
vitamina, batida com leite.
BANANA DA TERRA, apresenta uma
textura mais consistente que as outras,
ela pode ser cozida, assada ou frita.
AIPIM (MANDIOCA), A mandioca
possui alto valor energético (para cada
100 gramas, são aproximadamente 150
calorias), sais minerais (cálcio, ferro e
fósforo) e vitaminas do complexo B. A
casca é fina e marrom. Já seu interior é
branco e algumas espécies possuem um
tom amarelado. O período de safra
ocorre entre janeiro e julho.
COENTRO, Evite os maços com folhas
amareladas e com os talos moles. O
ideal é consumir o coentro logo após a
colheita, mas, na impossibilidade,
seque-o com toalha de papel ou com um
pano e guarde por até dois dias em saco
plástico, próprio para alimentos, ou
num recipiente com tampa. Ou então,
espalhe as folhas numa assadeira e leve
ao congelador até ficarem firmes. Em
seguida, acondicione-as em sacos
plásticos (com o mínimo possível de ar)
e guarde no congelador por até 3
meses. As sementes de coentro devem
ser
escolhidas
cuidadosamente,
verificando o prazo de validade na
embalagem e se não há sinais de
insetos. Devem estar íntegras e
apresentar cor uniforme.
BANANA DA PRATA, este mineral é
muito importante para a saúde, pois
ajudar
a
prevenir
doenças
cardiovasculares, melhora a saúde
mental
e
nervosa,
regula
o
metabolismo, fortalecer os ossos e o
sistema excretor, aliviar as dores de
cabeça, combate ao estresse e a
ansiedade, auxilia na perda de peso e
potencializa o ganho de massa
muscular.

Duzias

6.000

R$ 8,47

R$ 50.820,00

Quilograma

6.000

R$ 3,86

R$ 23.160,00

Caixas

300

R$ 138,30

R$ 41.490,00

Duzias

6.000

R$ 3,86

R$ 23.160,00
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MAMÃO, O fruto do mamoeiro é
carnoso e do tipo baga, com casca fina e
coloração que varia do amarelo-claro à
laranja e polpa comumente amarela ou
alaranjada. No interior do fruto, há uma
cavidade central que contém várias
sementes. Como visto anteriormente, o
tipo de flor exerce influência no
formato do fruto. Os frutos de maior
valor comercial são aqueles de formato
piriforme, os quais são característicos
de plantas com flores hermafroditas. Unidades
Esse fruto é também rico em fibras,
possui alto conteúdo de umidade e
baixo teor de proteínas e gorduras. O
conteúdo de fibras, lipídios e sais
minerais é maior no mamão verde do
que no mamão maduro. O mamão é
muito
conhecido
também
por
sua propriedade laxante, a qual está
relacionada com a presença de fibras e
papaína, que aumentam a motilidade
intestinal.
ABÓBORA, Segundo as características
morfológicas externa das abóboras,
podemos descrevê-la como sendo
frutas de formato redondo e achatado,
são geralmente de coloração laranja Unidades
avermelhado, porém existem espécies
de coloração amarela, verde escuro,
branco e até mesmo cinza, e sua casca é
grossa e lisa, com algumas nervuras.
ALHO, In Natura. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Apresentar grau
normal de evolução do tamanho e
apresentados ao consumo em perfeito
estado de desenvolvimento do aroma, Quilograma
cor e sabor próprios da variedade e
espécie. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, ou qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a
sua aparência. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Deverá ser
estar livre de enfermidades, insetos e

4.000

R$ 4,06

R$ 16.240,00

5.000

R$ 15,59

R$ 77.950,00

500

R$ 28,50

R$ 14.250,00
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22

sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência.
TOMATE, ao contrário do que alguns
consideram, o tomate não é um legume,
mas sim, um fruto, uma vez que é
produto do desenvolvimento do ovário
e do óvulo da flor.O mesmo é uma baga
de coloração que vai do amarelo ao
vermelho, graças à presença dos
pigmentos licopeno e caroteno. Sua
forma é variável, no entanto, é
arredondada na maioria das vezes. O
tomate apresenta várias e pequenas Quilograma
sementes, embebidas dentro de um
líquido gelatinoso formado pelo tecido
parenquimático. O fruto possui um
sabor ligeiramente ácido.O tomate é
uma boa fonte de vitaminas A, C e do
complexo B. O mesmo também possui
quantidades significativas de sais
minerais, como o Fósforo, Ferro,
Potássio, Cálcio, Magnésio, além de
conter pouquíssimas calorias.
PEPINO, o pepino é um fruto longo,
apresenta uma casca de tom
esverdeado e uma polpa de cor clara e
sabor bastante suave. Seu formato e
tamanho variam muito conforme os
cultivares do fruto. O mesmo apresenta
algumas sementes em seu interior, da
mesma forma que o melão.O fruto
possui
poucas
quantidades
de
vitaminas A, C, B1, B2 e sais minerais. Quilograma
No entanto, devido ao seu alto teor de
sílica e flúor, tem a capacidade de
tonificar o fígado, rins e vesícula. Além
disso, o pepino possui uma grande
quantidade de fibras e pouquíssimas
calorias, sendo um alimento ideal para
quem procura perder peso. O pepino
também é capaz de eliminar gorduras
da pele.

7.000

R$ 7,75

R$ 54.250,00

5.000

R$ 5,06

R$ 25.300,00
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COUVE, é uma hortaliça da família
Brassicaceae: a mesma da mostarda e
do nabo.É rica em fibras, iodo, cálcio,
potássio, enxofre, magnésio e ômega 3;
além de vitaminas A, B1, B2, B6, C e K.
Assim, proporciona diversas vantagens
à nossa saúde, se apresentando como
um alimento de baixa caloria: 100
gramas equivalem a 27 cal. Atualmente
sabe-se que estas folhas de poder antiinflamatório, antibiótico e anti-irritante
natural; são importantes para a Caixas
manutenção da pele, ossos, dentes e
sangue. Além disso, combatem gripes,
problemas
hepáticos,
renais
e
menstruais;
artrite,
bronquite,
hemorroidas, úlceras e pedras nos rins.
É utilizada também, na medicina
alternativa, como vermífugo, para
evitar ressacas, e até mesmo para
abaixar a febre - quando aplicada em
forma de cataplasma (amassada,
conferindo aspecto pastoso).
MARACUJÁ, são do tipo baga, de forma
oval ou subglobosa, com grande
variação quanto ao tamanho e
coloração
da
polpa.
Tem
a
característica de murchar, o que
restringe seu mercado in natura em
alguns países, pelo desconhecimento
dos consumidores dessa característica, Sacos
rico em vitamina C. O maracujá é rico
em vitaminas do Complexo B e sais
minerais, como ferro e fósforo. Além
disso, também contém uma substância
chamada passiflora ou maracujina, que
tem propriedades sedativas, mas não é
prejudicial pois não causa dependência.
FARINHA DE MANDIOCA, alimento de
alto teor energético, possui teor
elevado de amido, contem fibras de
Quilograma
alguns minerais como potássio, cálcio,
fosforo, sódio e ferro. Embalagem que
contem 1kg.

300

R$ 143,30

R$ 42.990,00

3.000

R$ 58,08

R$
174.240,00

6.000

R$ 6,36

R$ 38.160,00
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ABACAXI, quando maduro o abacaxi
apresenta sabor muito ácido e muitas
vezes adocicado. É rico em vitaminas C,
B1, B6, ferro, magnésio e fibras.Além da
polpa, as cascas e o miolo do abacaxi
podem ser utilizados para a produção Quilograma
de sucos. Previne dores de garganta e
resfriados e é bom para a circulação por
conter a enzima bromelina. Servindo
também como tempero para amaciar
carnes.
LIMÃO, rico em vitamina C, o limão
ajuda a fortalecer as defesas do corpo
para prevenir várias doenças. Também
é
uma
boa
fonte
de potássio, magnésio, cálcio e fósforo.
O limão ainda possui várias
propriedades benéficas ao organismo,
tais como: bom para a circulação
(redução da pressão arterial), ajuda a
digestão,
previne
alguns
tipos Quilograma
de câncer, reduz os níveis de colesterol,
adstringente,
antibacteriano
e antiviral. Utilizado como gargarejo, o
limão é bom para aliviar a dor de
garganta, úlceras na boca e gengivite.
Além disto, o limão possui uma
substância
própria
denominada
limoneno que protege o corpo contra os
efeitos destrutivos dos radicais livres.
MANGA, fruta de excelente qualidade
nutricional por agregar baixa caloria
por
porção,
proveniente
principalmente do carboidrato, e
elevado conteúdo de nutrientes como
vitaminas, minerais e compostos
bioativos. Índice glicêmico baixo e
carga glicêmica em porção de 120g
baixo. A manga possui como ponto forte Quilograma
a quantidade de vitamina A. De acordo
com a variedade, pode ser classificada
como fonte ou excelente fonte do
nutriente, contribuindo com funções
envolvidas no processo de visão,
desenvolvimento ósseo e ações do
sistema imunológico. Todavia, poucos
sabem que, ao consumir uma porção de

5.000

R$ 3,96

R$ 19.800,00

4.000

R$ 5,42

R$ 21.680,00

5.000

R$ 4,63

R$ 23.150,00
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manga, também estamos ingerindo
ácido ascórbico (vitamina C). Nesse
sentido, suas principais funções
incluem a participação na formação do
colágeno, síntese de hormônios, além
de atuar como antioxidante natural.
UVA, é uma fruta rica em ferro, cálcio,
fósforo, magnésio, potássio e sódio. Ela
tem vitaminas do complexo B e
vitamina C, é pouco calórica e pode ser
mais adocicado ou mais ácida,
dependendo do solo onde a videira é
cultivada. A uva em si, o fruto
arredondado, é chamada de bago. Ela é
composta
por casca, polpa e sementes (grainhas).
Os bagos são ligados aos cachos Quilograma
pelos pedicelos,
ramificações
herbáceas-lenhosas que ligam os bagos
uns aos outros e ao ráqui, a ramificação
principal. As cascas das uvas são ricas
em antocianinas, pigmentos vermelhos
que
dão
cor
à
fruta
e,
consequentemente, ao vinho, em
taninos e em flavonóis, pigmentos
amarelos presentes principalmente nas
uvas brancas.

5.000

R$ 9,13

R$ 45.650,00

R$
1.145.761,00

TOTAL

7.2. O quantitativo da entrega semanal/quinzenal/mensal será determinado pelo Setor de
Alimentação Escolar.
7.3. Com prazo de 10(dez) dias úteis de antecedência a entrega do produto, o Setor de Alimentação
Escolar, passará ao licitante, a programação da quantidade a ser fornecida, a fim de que possa
providenciar
o
produto
8. PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de
Transferência ou Ordem Bancária, na Conta Bancária indicada juntamente com o Projeto de
Venda, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado,
vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EVJLPCPEUGFITYVZAWNZFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
29 - Ano - Nº 2210

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:
a) na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, na Sala das Licitações, localizada Apio
Medrado s/n, Centro – Santa Teresinha – Ba.
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal,
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. 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 (vinte mil reais), conforme
Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021 por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às
seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$40.000,00 (vinte mil reais),
conforme Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021por DAP/Ano/E .Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$
40.000,00. (conforme Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021)
9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública
e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
9.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
b) ANEXO II - MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
c) ANEXO III - MODELOS DE PROJETOS DE VENDA
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d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
ORIUNDOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, RELACIONADA NO PROJETO DE VENDA. (FORNECEDOR
INDIVIDUAL)
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RELACIONADOS NO PROJETO DE VENDA.
(GRUPO INFORMAL)
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO
CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.
g) ANEXO VII – RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
Santa Teresinha -BA, 08 de fevereiro de 2022.

João Bastos da Silva Junior
Presidente da CPL
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ANEXO I
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
(MODELO)
CONTRATO N.º /2022 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o
nº CNPJ: 13.693.650/0001-01 Santa Teresinha – Bahia, com sede administrativa na Praça Apio
Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia – CEP 44.590-000, representada neste ato pelo
(a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. Prefeito Agnaldo Figueiredo de Andrade, Brasileiro, casado,
empresário, inscrito no CPF sob o nº 727.736.685-68, doravante denominado CONTRATANTE, e
por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av.
_____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo
formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93,
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022, Processo Administrativo nº
038/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos
no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 001/2022, 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
(vinte mil reais)por DAP por ano civil, conforme (Resolução Nº 21, de 16 de novembro de 2021),
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$ _____________ (_______________________).
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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.
Preço de Aquisição
Preço
Unidade Quantidade Periodicidade
Unitário
Preço
de Entrega
(divulgado
Total
na chamada
pública)

Produto

Valor Total do Contrato
CLÁUSULA QUINTA:
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, com Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e
Ordinários do Município, a saber:
Unidade Gestora: 04
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Projeto/Atividade: 2006
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 00/15/04
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.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 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;
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:
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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.º 001/2022, pela Resolução CD/FNDE
n° 26/2013 aletrada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, pela Lei nº
8.666/1993 e pela Lei nº 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:
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 31/12/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
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É competente o Foro da Comarca de Nazaré (BA) 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.
Local, Data.
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Agnaldo Figueiredo de Andrade
CPF sob o nº 727.736.685-68
Prefeito

Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II

DESCRIÇÃO
n
º

1

PESQUISA DE PREÇO
PRODUTOS CONVENCIONAIS
(Aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).
VAL
VAL
VALO
VALO
UND
QU
OR
OR VALOR
VALOR
R
VALOR
R
VALOR
MEDID AN
UNI
UNIT TOTAL
TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL
A
T
TÁ
ÁRIO
ÁRIO
ÁRIO
RIO
JOSÉ
COSME
ALGUSTO
DOROTHY CERQUEIRA
MANOEL
(MÉDIA DE 3
DE
SANTANA
BARRETO DOS PROPOSTAS)
ANDRADE
SANTOS
GONÇALVES

BATATA
INGLESA, de
primeira
qualidade,
tamanho
grande,
uniforme,
sem
ferimentos ou
defeitos,
casca lisa e
com brilho,
sem corpos
estranhos ou
terra aderidas Quilogr 5.0
à superfície
ama
00
externa,
apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permitia
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo.

R$
5,99

R$
R$
R$
R$
29.950,0
34.100,
6,82
4,89
0
00

R$
R$
24.450,0
5,90
0
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2

3

CHUCHU:
Graúdo, de
primeira
qualidade,
sem corpos
estranhos ou
terra aderida
a superfície
externa,
apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo.
LARANJA,
Tipo Pêra, de
primeira
qualidade,
produto
fresco, peso
médio
200g/Unidad
e,
apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo, com
ausência de
sujidades,

Quilogr 5.0
ama
00

R$
4,30

R$
R$
R$
R$
21.500,0
33.250,
6,65
2,85
0
00

R$
R$
14.250,0
4,60
0

R$
23.000,0
0

Quilogr 5.0
ama
00

R$
3,00

R$
R$
R$
R$
15.000,0
25.000,
5,00
2,50
0
00

R$
R$
12.500,0
3,50
0

R$
17.500,0
0
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parasitos e
larvas

4

5

MAÇÃ, de 1º
qualidade,
com casca sã,
sem rupturas
e pancadas na
casca.
Apresentando
tamanho e cor
uniformes,
com polpa
firme e
intacta,
devendo ser
bem
desenvolvidas
e maduras.
Devem ser
frescas, sem
danos físicos
ou mecânicos,
isenta de
partes
pútridas.
MELÃO, de 1º
qualidade,
amarelo,
casca sã,
firme, sem
rachaduras,
sem danos
físicos ou
mecânicos.
Devendo
estar bem
desenvolvido
se
apresentando

Quilogr 5.0
ama
00

R$
8,29

R$
R$
R$
R$
41.450,0
45.000,
9,00
6,50
0
00

R$
R$
32.500,0
7,93
0

R$
39.650,0
0

Quilogr 5.0
ama
00

R$
3,98

R$
R$
R$
R$
19.900,0
31.850,
6,37
2,49
0
00

R$
R$
12.450,0
4,28
0

R$
21.400,0
0
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6

grau de
maturação tal
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo.
CENOURA, de
primeira
qualidade,
casca lisa,
tamanho
médio e
grande,
apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permita
Quilogr 5.0
suportar a
ama
00
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo.
Com ausência
de sujidades,
fungos e
indícios de
germinação.

R$
4,79

R$
R$
R$
R$
23.950,0
36.650,
7,33
4,89
0
00

R$
R$
24.450,0
5,67
0
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BETERRABA,
de primeira
qualidade, in
natura, casca
firme integra,
vermelha ou
marrom, sem
manchas ou
bolores, sem
indicio de
germinação.
Polpa integra,
rosa purpura
e odor
característico.
Apresentando
grau de
maturação
Quilogr 5.0
que lhe
ama
00
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo, sem
lesões de
origem físicas
ou mecânicas,
rachaduras
ou cortes.
Isenta de
sujidades,
parasitos e
larvas.

R$
4,89

R$
R$
R$
R$
24.450,0
34.950,
6,99
3,89
0
00

R$
R$
19.450,0
5,26
0
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8

9

GOIABA
VERMELHA,
de primeira
qualidade,
com aspecto,
cor, cheiro e
sabor
próprio, com
polpas firmes
e intactas,
tamanho e
coloração
uniformes,
devendo ser
bem
resolvidas e
maduras.
Isenta de
enfermidades,
material
terroso,
umidade
externa
anormal,
sujidades,
parasitas e
larvas, sem
danos físicos
e mecânicos
oriundos de
manuseio e
transporte.
MELANCIA,
redonda,
graúda, de
primeira
qualidade, in
natura, com
característica
s
organoléptica
s (cor, odor,
textura,
aparência,
aparência,
sabor)
preservadas,

Quilogr 5.0
ama
00

R$
5,99

R$
R$
R$
R$
29.950,0
38.150,
7,63
3,99
0
00

R$
R$
19.950,0
5,87
0

Unidad
es

R$
12,9
0

R$
R$ R$
R$
103.200, 20,0 160.00
7,49
00
0
0,00

R$
R$
R$
107.706,
59.920,0
13,46
67
0

8.0
00
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sem danos
químicos,
físicos e
biológicos.
Apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo.
Com ausência
de sujidades,
parasitos e
larvas, de
acordo com a
Resolução
12/78 da
CNNPA.
PIMENTÃO,
de primeira
qualidade, in
natura,
apresentando
grau de
maturação
que lhe
permita
suportar a
manipulação, Quilogr 4.0
00
o transporte e ama
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo, sem
lesões de
origem físicas
ou mecânicas,
rachaduras
ou cortes.

R$
7,39

R$
R$
R$
R$
29.560,0
29.560,
7,39
4,79
0
00

R$
R$
19.160,0
6,52
0
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Isenta de
sujidades,
parasitos e
larvas.

1
1

CEBOLA, de
primeira
qualidade, in
natura,
apresentando
grau de
maturação
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
para o
consumo, sem
Quilogr 6.0
lesões de
ama
00
origem físicas
e mecânicas,
rachaduras
ou cortes.
Isenta de
sujidades,
parasitos e
larvas de
primeira
qualidade,
tamanho de
médio a
grande, casca
íntegra sem
fungos,
consistência
firme.

R$
5,89

R$
R$
R$
R$
35.340,0
40.200,
6,70
4,80
0
00

R$
R$
28.800,0
5,80
0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EVJLPCPEUGFITYVZAWNZFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
34.780,0
0

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
44 - Ano - Nº 2210

1
2

1
3

Santa Teresinha

ALFACE, de
primeira
qualidade, in
natura,
apresentando
grau de
maturação
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
R$
a conservação
em condições Caixas 300 198,
00
adequadas
para o
consumo, sem
lesões de
origem físicas
e mecânicas,
amassados,
com ausência
de sujidades,
parasitas ou
larvas. OBS:
cada caixa
contém 7,5KG
BATATA
DOCE, pode
ser utilizada
no preparo de
pratos
salgados,
doces e
aperitivos,
fécula, farinha
e também na Quilogr 6.0 R$
alimentação
ama
00 4,29
animal, como
componente
para rações
de bovinos e
suínos, na
forma natural
picada,
ensilada ou
na forma de

R$
R$ R$
R$
R$
R$
R$
19.500,0 147,6 44.300,0
59.400,0 180, 54.000,
65,00
0
0
00 00
7
0

R$
R$
R$
R$
25.740,0
29.880,
4,98
3,50
0
00

R$
R$
21.000,0
4,26
0
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1
4

farinha seca.
A batata
doce é a raiz
de uma planta
rasteira,
nativa do
continente
americano,
que cresce
sem exigir
cuidados
especiais para
o cultivo.
Embora seja
menos
consumida
que a batata,
ela é muito
apreciada no
norte e
nordeste do
Brasil.
Geralmente
cozida ou
assada, ela
acompanha o
café. Pode
também ser
consumida
em forma de
vitamina,
batida com
leite.
BANANA DA
TERRA,
apresenta
uma textura
mais
Duzias
consistente
que as outras,
ela pode ser
cozida, assada
ou frita.

6.0
00

R$
4,29

R$
R$ R$
R$
25.740,0 11,3 67.980,
9,80
0
3
00

R$
R$
58.800,0
8,47
0
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AIPIM
(MANDIOCA),
A mandioca
possui alto
valor
energético
(para cada
100 gramas,
são
aproximadam
ente 150
calorias), sais
minerais
(cálcio, ferro
Quilogr 6.0
e fósforo) e
00
vitaminas do ama
complexo B. A
casca é fina e
marrom. Já
seu interior é
branco e
algumas
espécies
possuem um
tom
amarelado. O
período de
safra ocorre
entre janeiro
e julho.

R$
3,88

R$
R$
R$
R$
23.280,0
30.060,
5,01
2,69
0
00

R$
R$
16.140,0
3,86
0
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COENTRO,
Evite os
maços com
folhas
amareladas e
com os talos
moles. O ideal
é consumir o
coentro logo
após a
colheita, mas,
na
impossibilida
de, seque-o
com toalha de
papel ou com
um pano e
guarde por
até dois dias
em saco
plástico,
próprio para
alimentos, ou
Caixas
num
recipiente
com tampa.
Ou então,
espalhe as
folhas numa
assadeira e
leve ao
congelador
até ficarem
firmes. Em
seguida,
acondicioneas em sacos
plásticos
(com o
mínimo
possível de
ar) e guarde
no congelador
por até 3
meses. As
sementes de
coentro

R$
300 169,
90
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devem ser
escolhidas
cuidadosame
nte,
verificando o
prazo de
validade na
embalagem e
se não há
sinais de
insetos.
Devem estar
íntegras e
apresentar
cor uniforme.

1
7

BANANA DA
PRATA, este
mineral é
muito
importante
para a saúde,
pois ajudar a
prevenir
doenças
cardiovascula
res, melhora a
saúde mental
e nervosa,
Duzias
regula o
metabolismo,
fortalecer os
ossos e o
sistema
excretor,
aliviar as
dores de
cabeça,
combate ao
estresse e a
ansiedade,
auxilia na

6.0
00

R$
2,99

R$
R$
R$
R$
17.940,0
36.600,
6,10
2,49
0
00

R$
R$
14.940,0
3,86
0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EVJLPCPEUGFITYVZAWNZFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
23.160,0
0

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
49 - Ano - Nº 2210

Santa Teresinha

perda de peso
e potencializa
o ganho de
massa
muscular.

1
8

MAMÃO,
O fruto do
mamoeiro é
carnoso e do
tipo baga,
com casca
fina e
coloração que
varia do
amarelo-claro
à laranja e
polpa
comumente
amarela ou
alaranjada.
No interior do
fruto, há uma
cavidade
Unidad
central que
es
contém várias
sementes.
Como visto
anteriorment
e, o tipo de
flor exerce
influência no
formato do
fruto. Os
frutos de
maior valor
comercial são
aqueles de
formato
piriforme, os
quais são
característico

4.0
00

R$
4,19

R$
R$
R$
R$
16.760,0
24.000,
6,00
1,99
0
00

R$
R$
7.960,00 4,06
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s de plantas
com flores
hermafrodita
s. Esse fruto é
também rico
em fibras,
possui alto
conteúdo de
umidade e
baixo teor de
proteínas e
gorduras. O
conteúdo de
fibras, lipídios
e sais
minerais é
maior no
mamão verde
do que no
mamão
maduro. O
mamão é
muito
conhecido
também por
sua proprieda
de laxante, a
qual está
relacionada
com a
presença de
fibras e
papaína, que
aumentam a
motilidade
intestinal.

1
9

ABÓBORA,
Segundo as
característica
s
morfológicas
Unidad
externa das
es
abóboras,
podemos
descrevê-la
como sendo
frutas de

5.0
00

R$
3,98

R$
R$ R$
R$
19.900,0 40,0 200.00
2,80
0
0
0,00

R$
R$
R$
14.000,0
77.966,6
15,59
7
0
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formato
redondo e
achatado, são
geralmente
de coloração
laranja
avermelhado,
porém
existem
espécies de
coloração
amarela,
verde escuro,
branco e até
mesmo cinza,
e sua casca é
grossa e lisa,
com algumas
nervuras.
ALHO, In
Natura.
Apresentando
grau de
maturação tal
que lhe
permita
suportar a
manipulação,
o transporte e
a conservação
em condições
adequadas
R$
para o
Quilogr
500 27,4
consumo.
ama
9
Apresentar
grau normal
de evolução
do tamanho e
apresentados
ao consumo
em perfeito
estado de
desenvolvime
nto do aroma,
cor e sabor
próprios da
variedade e
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R$
R$ R$
R$
R$
R$
R$
11.500,0
13.745,0 35,0 17.500,
14.248,3
23,00
28,50
0
0
00
3
0
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espécie. Com
ausência de
sujidades,
parasitos e
larvas, ou
qualquer
lesão de
origem física
ou mecânica
que afete a
sua aparência.
De acordo
com a
Resolução
12/78 da
CNNPA.
Deverá ser
estar livre de
enfermidades,
insetos e
sujidades, não
estar
danificado
por qualquer
lesão de
origem física
ou mecânica
que afete a
sua aparência.
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2
1

TOMATE, ao
contrário do
que alguns
consideram, o
tomate não é
um legume,
mas sim, um
fruto, uma vez
que é produto
do
desenvolvime
nto do ovário
e do óvulo da
flor.O mesmo
é uma baga de
coloração que
vai do
amarelo ao
vermelho,
graças à
presença dos
pigmentos
licopeno e
Quilogr 7.0
caroteno. Sua
ama
00
forma é
variável, no
entanto, é
arredondada
na maioria
das vezes. O
tomate
apresenta
várias e
pequenas
sementes,
embebidas
dentro de um
líquido
gelatinoso
formado pelo
tecido
parenquimáti
co. O fruto
possui um
sabor
ligeiramente
ácido.O

R$
7,90

R$
R$
R$
R$
55.300,0
68.950,
9,85
5,49
0
00

R$
R$
38.430,0
7,75
0
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tomate é uma
boa fonte de
vitaminas A, C
e do
complexo B. O
mesmo
também
possui
quantidades
significativas
de sais
minerais,
como o
Fósforo,
Ferro,
Potássio,
Cálcio,
Magnésio,
além de
conter
pouquíssimas
calorias.

2
2

PEPINO, o
pepino é um
fruto longo,
apresenta
uma casca de
tom
esverdeado e
uma polpa de
cor clara e
sabor
bastante
Quilogr 5.0
suave. Seu
ama
00
formato e
tamanho
variam muito
conforme os
cultivares do
fruto. O
mesmo
apresenta
algumas
sementes em
seu interior,

R$
4,29

R$
R$
R$
R$
21.450,0
40.000,
8,00
2,89
0
00

R$
R$
14.450,0
5,06
0
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da mesma
forma que o
melão.O fruto
possui poucas
quantidades
de vitaminas
A, C, B1, B2 e
sais minerais.
No entanto,
devido ao seu
alto teor de
sílica e flúor,
tem a
capacidade de
tonificar o
fígado, rins e
vesícula. Além
disso, o
pepino possui
uma grande
quantidade
de fibras e
pouquíssimas
calorias,
sendo um
alimento ideal
para quem
procura
perder peso.
O pepino
também é
capaz de
eliminar
gorduras da
pele.
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COUVE, é uma
hortaliça da
família
Brassicaceae:
a mesma da
mostarda e do
nabo.É rica
em fibras,
iodo, cálcio,
potássio,
enxofre,
magnésio e
ômega 3;
além de
vitaminas A,
B1, B2, B6, C e
K. Assim,
proporciona
diversas
vantagens à
nossa saúde,
se
apresentando
Caixas
como um
alimento de
baixa caloria:
100 gramas
equivalem a
27 cal.
Atualmente
sabe-se que
estas folhas
de poder antiinflamatório,
antibiótico e
anti-irritante
natural; são
importantes
para a
manutenção
da pele, ossos,
dentes e
sangue. Além
disso,
combatem
gripes,
problemas

R$
300 189,
90

R$
R$ R$
R$
R$
R$
R$
18.000,0 143,3 42.990,0
56.970,0 180, 54.000,
60,00
0
00 00
0
0
0
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hepáticos,
renais e
menstruais;
artrite,
bronquite,
hemorroidas,
úlceras e
pedras nos
rins. É
utilizada
também, na
medicina
alternativa,
como
vermífugo,
para evitar
ressacas, e até
mesmo para
abaixar a
febre quando
aplicada em
forma de
cataplasma
(amassada,
conferindo
aspecto
pastoso).
MARACUJÁ, s
ão do tipo
baga, de
forma oval ou
subglobosa,
com grande
variação
quanto ao
tamanho e
coloração da Sacos
polpa. Tem a
característica
de murchar, o
que restringe
seu mercado
in natura em
alguns países,
pelo
desconhecime

3.0
00

R$
89,2
5
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R$
R$ R$
R$
R$
R$
R$
105.000,
267.750, 50,0 150.00
174.250,
35,00
58,08
00
0
0,00
00
00
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nto dos
consumidores
dessa
característica,
rico em
vitamina C. O
maracujá é
rico em
vitaminas do
Complexo B e
sais minerais,
como ferro e
fósforo. Além
disso,
também
contém uma
substância
chamada
passiflora ou
maracujina,
que tem
propriedades
sedativas,
mas não é
prejudicial
pois não
causa
dependência.
FARINHA DE
MANDIOCA,
alimento de
alto teor
energético,
possui teor
elevado de
amido,
contem fibras
Quilogr 6.0
de alguns
ama
00
minerais
como
potássio,
cálcio,
fosforo, sódio
e ferro.
Embalagem
que contem
1kg.

R$
5,98

R$
R$
R$
R$
35.880,0
49.200,
8,20
4,89
0
00

R$
R$
29.340,0
6,36
0
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2
6

2
7

ABACAXI,
quando
maduro o
abacaxi
apresenta
sabor muito
ácido e
muitas vezes
adocicado. É
rico em
vitaminas C,
B1, B6, ferro,
magnésio e
fibras.Além
da polpa, as
cascas e o
miolo do
abacaxi
podem ser
utilizados
para a
produção de
sucos. Previne
dores de
garganta e
resfriados e é
bom para a
circulação por
conter a
enzima
bromelina.
Servindo
também como
tempero para
amaciar
carnes.
LIMÃO, rico
em vitamina
C, o limão
ajuda a
fortalecer as
defesas do
corpo para
prevenir
várias
doenças.
Também é

Quilogr 5.0
ama
00

R$
4,39

R$
R$
R$
R$
21.950,0
23.000,
4,60
2,89
0
00

R$
R$
14.450,0
3,96
0

R$
19.800,0
0

Quilogr 4.0
ama
00

R$
5,19

R$
R$
R$
R$
20.760,0
28.720,
7,18
3,90
0
00

R$
R$
15.600,0
5,42
0

R$
21.693,3
3
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uma boa fonte
de potássio, m
agnésio, cálci
o e fósforo. O
limão ainda
possui várias
propriedades
benéficas ao
organismo,
tais como:
bom para a
circulação
(redução
da pressão
arterial),
ajuda a
digestão,
previne
alguns tipos
de câncer,
reduz os
níveis
de colesterol,
adstringente,
antibacterian
o e antiviral.
Utilizado
como
gargarejo, o
limão é bom
para aliviar a
dor de
garganta,
úlceras na
boca
e gengivite.
Além disto, o
limão possui
uma
substância
própria
denominada
limoneno que
protege o
corpo contra
os efeitos
destrutivos
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2
8

dos radicais
livres.
MANGA, fruta
de excelente
qualidade
nutricional
por agregar
baixa caloria
por porção,
proveniente
principalment
e do
carboidrato, e
elevado
conteúdo de
nutrientes
como
vitaminas,
minerais e
compostos
bioativos.
Índice
glicêmico
baixo e carga
Quilogr 5.0
glicêmica em
ama
00
porção de
120g baixo. A
manga possui
como ponto
forte a
quantidade
de vitamina A.
De acordo
com a
variedade,
pode ser
classificada
como fonte ou
excelente
fonte do
nutriente,
contribuindo
com funções
envolvidas no
processo de
visão,
desenvolvime

R$
4,09

R$
R$
R$
R$
20.450,0
36.500,
7,30
2,49
0
00

R$
R$
12.450,0
4,63
0
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nto ósseo e
ações do
sistema
imunológico.
Todavia,
poucos sabem
que, ao
consumir
uma porção
de manga,
também
estamos
ingerindo
ácido
ascórbico
(vitamina C).
Nesse
sentido, suas
principais
funções
incluem a
participação
na formação
do colágeno,
síntese de
hormônios,
além de atuar
como
antioxidante
natural.
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2
9

UVA, é uma
fruta rica em
ferro, cálcio,
fósforo,
magnésio,
potássio e
sódio. Ela tem
vitaminas do
complexo B e
vitamina C, é
pouco
calórica e
pode ser mais
adocicado ou
mais ácida,
dependendo
do solo onde
a videira é
cultivada. A
uva em si, o
fruto
arredondado,
é chamada de
Quilogr 5.0
bago. Ela é
ama
00
composta
por casca, pol
pa e sementes
(grainhas).
Os bagos são
ligados aos
cachos
pelos pedicelo
s,
ramificações
herbáceaslenhosas que
ligam os
bagos uns aos
outros e
ao ráqui, a
ramificação
principal. As
cascas das
uvas são ricas
em antocianin
as, pigmentos
vermelhos

R$
9,99

R$
R$ R$
R$
49.950,0 10,0 50.000,
7,39
0
0
00

R$
R$
36.950,0
9,13
0
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que dão cor à
fruta e,
consequente
mente, ao
vinho, em
taninos e
em flavonóis,
pigmentos
amarelos
presentes
principalment
e nas uvas
brancas.

Total

R$
1.178.1
85,00

R$
1.523.
100,00

R$
735.890
,00

R$
1.145.7
25,00

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas
no edital de chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução CD/FNDE
n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de
mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como
feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora
deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos
e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser
acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou
agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços
estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
(Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º).
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Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses
mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas
características descritas no edital de chamada pública.Na pesquisa de preços, observar o Artigo
29 da Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril
de 2015, para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da
agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do
produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição.
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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 Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei 14. Nº de Associados com
nº 11.326/2006
DAP Física

7. CEP
10. Agência Corrente

15.
Nome
do
16. CPF
representante legal
18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

17. DDD/Fone
19. Município/UF

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

3.
Município/UF

2. CNPJ

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*
4.1. Unitário 4.2. Total
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OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. 001/2022 (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.
Assinatura do Representante do Grupo
Formal
Fone/E-mail:

Local e Data

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 Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

5. CEP

9.Nome da Entidade
8. Organizado por Entidade Articuladora () Sim ( )
Articuladora
10. E-mail/Fone
Não
(quando houver)
II - FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome
do
Agricultor
(a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4.
Banco

5.
Nº 6. Nº Conta
Agência Corrente
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III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

3.
Município

2. CNPJ

5.
DDD/Fone

4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do
Agricultor
(a) 2. Produto
Familiar

3. Unidade

5.
Preço
4.
Aquisição*
Quantidade
/Unidade

de

6.Valor
Total
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor

Total do
projeto
OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. ***/2022 (o mesmo que consta na
chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.
Produto

2.
Unidade

3.
4.
5. Valor Total por 6. Cronograma de
Quantidade Preço/Unidade Produto
Entrega dos Produtos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EVJLPCPEUGFITYVZAWNZFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
69 - Ano - Nº 2210

Santa Teresinha

Total do projeto:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima
conferem com as condições de fornecimento.
Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Assinatura
Informal

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 Nº
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
Preço de Aquisição*
Produto

Unidade

Quantidade
Unitário

Total

Cronograma
de
Entrega
dos produtos

OBS: * Preço publicado no Edital da Chamada Pública nº. ***/2022 (o mesmo que consta na
chamada pública).
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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 condições de fornecimento.
Local
Assinatura do Fornecedor
CPF:
e
Individual
Data:
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ANEXOI V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE VENDA.
(FORNECEDOR INDIVIDUAL)

O(A) ____________________ (nome do fornecedor individual de acordo com o Projeto de Venda)
___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão)..................
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em
........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº .....................................,
residente e domiciliado (a)......................................, CEP.....................................,
na
cidade
de
...................................................., DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados na CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022, são por este fornecedor individual conforme normas que regem a o
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR
Declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS
O(A) ____________________ (Grupo Informal de acordo com o Projeto de Venda), representado por
___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão)..................
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em
........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº .....................................,
residente e domiciliado (a)......................................, CEP.....................................,
na
cidade
de
...................................................., representante dos Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob
pena de lei, que os produtos cotados e a ser entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, serão
produzidos pelos Associados e Cooperados adiante relacionados, conforme normas que regem a
o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO
CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.
O(A) ____________________ (nome do Grupo Formal)________________________, pessoa jurídica de direito
privado,
inscrita
no
CNPJ sob
o
nº___________________, com
sede____________, CEP________________, na
cidade de_____________, neste ato representado(a)
por _____________________ (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)
___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. (profissão)..................
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por (pela) .............../.........., em
........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº .....................................,
residente e domiciliado (a)......................................, CEP.....................................,
na
cidade
de
...................................................., nos termos do Estatuto Social, representante dos Agricultores abaixo
relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que responsabiliza-se pelo controle do atendimento do
limite individual de venda de seus associados e cooperados dos produtos cotados e a ser entregue
na CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, conforme normas que regem a o Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.
Local, Data

NOME DO GRUPO FORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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ANEXO VII
RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA

A Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA,
designada pela Portaria nº. 1647/2022 de 04 de janeiro de 2022, através do membro que a esta
subscreve, declara que recebeu aos ___/___/2022, às ___h___min, 02 (dois) envelopes lacrados e
identificados contendo documentos relativos à Chamada Pública n.º 001/2022, para aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Rede de Ensino de
Município de Santa Teresinha no período letivo de 2022, entregue pela pessoa adiante identificada
em favor do Fornecedor Individual/Grupo informal/Grupo Formal adiante identificado:
( ) FORNECEDOR INDIVIDUAL ( ) GRUPO INFORMAL ( ) GRUPO FORMAL
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF Nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:
RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS ENVELOPES:
NOME:
CPF:
Local, Data.

COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Nome Completo - Matrícula
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