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EDITAL 
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA FMAS N 002/2019    

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PROCESSO Nº 6874/2019 

PREÂMBULO 
O MUNICIPIO DE LINHARES ES, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Assitência Social, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2019, torna público 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar na Sede da Prefeitura, situada 

à Av. Augusto Pestana, 790, Centro, LINHARES, ES, Chamada Pública para 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura familiar, com a contratação de 

agricultores familiares e doação simultânea dos produtos adquiridos à rede 

socioassistencial cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e aos 

equipamentos e serviços públicos de Assistência Social, em cumprimento do 

estabelecido pelas Leis nºs 8.666/93 e Lei Municipal Nº 3.366/2013. O Projeto Compra 

Direta de Alimentos está fundamentada nos princípios constitucionais do artigo 6º da 

Constituição Federal, na Lei Nº 11.346 de 15 de setembro de 2006, que criou o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN e na Lei Complementar Estadual  

nº 609, de 09 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 824 de 16 de 

abril de 2016, que institui o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável do Espírito Santo (SISAN-ES), bem como o Manual Técnico Operacional 

SETADES/GSAN Nº 001/2018. 

 

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de 

preço, ocorrerá da data de sua publicação até as 09:00 horas do dia 05 de julho de 
2019, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Linhares, situada na Av. 

Augusto Pestana, 790,  Centro, Linhares - Esp. Santo. 

 

1. OBJETO 
1 .1  O objeto da presente Chamada Pública refere-se a aquisição de gêneros 
alimentícios de compra direta da Agricultura Familiar, para doação aos equipamentos 
públicos de Assistência Social e as entidades da rede socioassistencial cadastradas 
no Conselho Municipal de Assistência Social, que disponibilizem refeições aos 
beneficiários consumidores e/ou que atendem pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade social, visando minimizar a carência nutricional da população 
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vulnerável à fome,  conforme quantitativos e especificações do Anexo I desta 
Chamada Pública. 
 
2 - AGRICULTORES FAMILIARES ELEGÍVEIS E CRITÉRIOS DE 
PRIORIZAÇÃO: 
 
 
2.1 - Serão aceitas propostas para Seleção de 15 (quinze) Agricultores/as Familiares 
do Município de Linhares/ES, sendo 15 titulares e mais 6 cadastros de reserva, que 
atenderem os critérios mínimos da seleção a seguir: 
 
a) Famílias compostas por no mínimo 02 pessoas; 
b) Inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CADÚNICO); 
c) Possuidores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura 
Familiar ( DAP pessoa física ) atualizada; 
d) Possuidores/as de Bloco de Nota Fiscal do Produtor Rural atualizado; 
 
2.2 -  Respeitados os critérios de elegibilidade acima descritos, devem ser 
priorizados os percentuais mínimos a seguir: 
 
a) 40% de pessoas que atendam pelo menos uma destas características: 
beneficiários e/ou pessoas com perfil do Programa Bolsa Família; assentados de 
reforma agrária; silvicultores; aquicultores; extrativistas; pescadores artesanais; 
indígenas; pomeranos; comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais 
povos e comunidades tradicionais; 
b) 40% de mulheres; 
c) 5% produtores orgânicos/agroecológicos; 
 
Obs. Para se enquadrar no percentual de 40% de mulheres, na DAP e na nota do 
bloco de produtor tem que constar o nome da mulher ou na ficha auxiliar dos sócios. 
 
2.3 - Deverão ser criados critérios de priorização para elaboração da lista 
classificatória dos agricultores familiares, aptos a fornecerem os produtos ao Compra 
Direta de Alimentos –CDA.  
 
2.4 Os (as) agricultores (as)  familiares selecionados (as) serão aqueles(as) que 
apresentarem documentação de habilitação completa e que tiverem maior pontuação, 
os quais poderão ser inseridos no projeto Compra Direta de Alimentos ou na lista de 
Cadastro de Reserva CDA, obedecendo a composição dos percentuais descrito no 
ítem 6.1 e 6.2 deste Termo de Referência. 
 

3. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
3.1. Até o dia, hora, e local mencionados no preâmbulo deste Edital, os interessados 

entregarão dois envelopes distintos, sendo um de documentação - HABILITAÇÃO e 

outro de Proposta de Preços, conforme segue abaixo: 
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3.2. Envelope nº 01: 

Proponente: ____________________ 
À Prefeitura Municipal de Linhares - ES 

Comissão Permanente de Licitação Chamada Pública nº  002/2019 

Documentação 

 

3.3. Envelope nº 02: 

Proponente: ____________________ 
À Prefeitura Municipal de Linhares - ES 

Comissão Permanente de Licitação Chamada Pública nº 002/2019 
Proposta de Preços 

 

3.4 As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta de dotação  

orçamentária própria consignada no Orçamento Municipal para o exercício de 2019 e 

subsequentes, a saber: 

22 – Fundo Municipal de Assistência Social 

2201.082441017.2.397 – Apoio ao Desenvolvimento de Serviços, Projetos e 

Programas da Assistência Social 

3.3.90.30.0000000 – Material de Consumo – Ficha:  001  

Recursos: 13110000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social. 

 

4. ENVELOPE Nº. 001 - HABILITAÇÃO - GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES 
FAMILIARES. 
4.1. Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº001 –HABILITAÇÃO –
GRUPO INFORMAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 
 
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do agricultor familiar;  
b) Copia de Identidade( RG ) ou outro documento similar;  
c) cópia da nota do Bloco do produtor no nome do beneficiário, para execução da 
venda direta de seus produtos. 
d) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP; 
e)cópia da folha resumo do CADÚNICO – constando nomes e quantidades de inscritos 
por família ( família deve ter no mínimo 02(duas) pessoas); 
e) Apresentar Termo de Adesão do agricultor conforme Anexo III deste Edital; 
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4.2 - CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES  

Serão utilizados os seguintes critérios de priorização para elaboração da lista 

classificatória dos agricultores familiares, aptos a fornecerem os produtos ao CDA: 

 

Critérios de 
Habilitação 
 

Indicador 
 

Critério de 
Classificação  
 
 

Situação Pontos Meios de 
Verificação 

a) Ser 
Agricultor(a) 
Familiar de 
acordo lei nº 
11.326, de 24 
de julho de 
2006.  
 
b)Famílias 
compostas 
por no 
mínimo 02 
pessoas;  
 
c) Inseridos 
no Cadastro 
Único para 
Programas 
Sociais do 
Governo 
Federal 
(CADÚNICO);  
 
d) 
Possuidoras 
de 
Declaração 
de Aptidão ao 
Programa 
Nacional de 
Agricultura 
Familiar (DAP 
pessoa física) 
atualizada.  
 
e) Possuidor 
de Bloco de 
Notas Fiscais 
Atualizado  

a) 40% de 
pessoas que 
atendam o 
pelo menos 
uma destas 
características: 
beneficiários 
e/ou 
 pessoas com 
perfil do 
Programa 
Bolsa Família; 
assentados de 
reforma 
agrária; 
silvicultores; 
aquicultores; 
extrativistas; 
pescadores 
artesanais; 
indígenas; 
pomeranos; 
comunidades 
remanescentes 
de quilombos 
rurais e demais 
povos e 
comunidades 
tradicionais;  
 
b) 40% de 
mulheres 
(titulares da 
DAP e Bloco 
de Notas 
Fiscais)  
 
c) 5% 
produtores 

 
Composição 
Familiar 
(número de 
membros) 

 
Mínino de 
02  
 

 

1 

 
 
 
 
Folha 
Resumo do 
Cadúnico 
/DAP 

03  a 04 2 

 

De 05 

acima 

 

 

 

3 

Número de 
crianças de 0 
à 11 anos na 
família do 
agricultor. 

nenhuma 1  
Folha 
Resumo do 
Cadúnico  

De 01 a 02 2 

A partir de 
03  

3 

  

 
 
Local de 
residência do 
Agricultor 
Familiar 

 
Agricultor 
do 
município 
de 
Linhares 

 

 

5 

 
 
 
 
Folha 
Resumo do 
Cadúnico   

Agricultor 
de outro 
município 

 

 

1 
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 orgânicos ou  
agroecológicos 

 
 
Obs. O critério de desempate será o agricultor familiar de maior idade. 

 
4.3 - Os (as) agricultores(as) familiares selecionados(as) serão aqueles(as) que 
apresentaram documentação de habilitação completa e que tiverem maior pontuação, 
os quais poderão ser inseridos no projeto de Aquisição e Distribuição de Alimentos 
original ou na lista de Cadastro de Reserva CDA, obedecendo a composição dos 
percentuais descrito no item 2 desta minuta de  edital.  
 
4.4 - A comissão julgadora divulgará o resultado da chamada pública nos meios de 
comunicação utilizados pela Administração.  
 
4.5 -  DA SUBSTITUIÇÃO DO AGRICULTOR PARTICIPANTE  
a) Se ocorrer morte ou desistência de algum agricultor participante durante a execução 
do Projeto, a prefeitura deverá encaminhar à SETADES uma declaração de 
desistência, que deve ser assinada pelo agricultor (quando não for por falecimento), 
informando o motivo da desistência e a quantidade de produtos já comercializados, 
apresentando o montante geral já pago. Em caso de falecimento, um familiar (com 
certidão de Óbito) do agricultor deve assinar o referido documento.  

b) Em caso de entrega de produtos fora os padrões aceitáveis de qualidade, o(a) 
fornecedor(a) será advertido por escrito(a) pela equipe técnica do projeto e em caso 
de reincidência, este será automaticamente substituído por um cadastro reserva e 
encaminhado à SETADES, parecer técnico/justificativa da substituição;  

 
c) O município encaminhará à SETADES o “Cadastro socioeconômico” e “Termo de 
Adesão” assinado pelo agricultor substituto, elencado do Cadastro de Reserva, 
constando relação de produtos que serão comercializados por ele, e Resolução do 
conselho aprovando tal substituição.  
 
d) Ressaltamos que, para não haver alterações do montante conveniado, é 
imprescindível que o agricultor substituto forneça produtos no mesmo valor total 
comprometido pelo agricultor desistente. E se o agricultor desistente já tiver recebido 
alguma importância o agricultor substituto só poderá receber a quantia faltante que 
estava previsto.  
 
5. ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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5.1. NO ENVELOPE Nº. 002 deverá conter a Proposta do projeto de venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Compra Direta de Alimentos, 

conforme Anexo II, ao que se segue: 

a) ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação do Agricultor, datada, 

assinada por seu representante legal; 

b) discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 

especificações e condições do Anexo II; 

c) preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em Real e com até 

duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00). 

 
OBSERVAÇÃO: 
O Agricultor Familiar não está obrigado a propor a compra dos gêneros alimentícios 

dos 15 (quinze) produtos listados no anexo II. 

  

6. DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
6.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições 

fixadas nesta chamada pública. 

 

6.2 Cada grupo de fornecedores informais deverão obrigatóriamenrte ofertar sua 

quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fxadas nesta 

chamada pública. 

 
7. PREÇO E QUANTIDADE 
 
7.1. A SEMAS se reserva no direito de não estar obrigada a adquirir todos os produtos 
listados e seus respectivos quantitativos. 
 
7.2. O preço de compra dos gêneros alimentícios foram baseados na média das três 
pesquisas de preços praticados nos últimos 12 meses no mercado local ou regional e 
fixado pela SEMAS e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
 

8. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 
8.1 - Os agricultores familiares farão as entregas dos produtos de acordo com o 

CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

situada à Rua da Conceição, nº806- Centro, Linhares-ES, Cep 29900-320 e conforme 
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a durabilidade do produto apresentado,  em dias úteis, com previsão de agendamento, 

horário e locais indicados pela gestão do programa. 

 

8.2 - A entrega dos produtos agrícolas serão feitas na Central de Distribuição de 

Produtos, “almoxarifado central da SEMAS”, Rua da Conceição, nº 806 - centro, onde 

serão recebidos pela equipe de monitoramento e distribuídos as unidades receptoras, 
conforme logística apresentada pelas mesmas.  

 

8.3 - A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades 

que forem verificadas na execução das entregas dos produtos ou até mesmo a 

substituição por outros produtos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contados a partir do conhecimento da irregularidade. Portanto se o produto não 

corresponder às exigências ou não apresentar o nível de qualidade exigido, o 

agricultor será informado e o produto terá que ser substituido. 

 

8.4 - Caso os agricultores não tenham logística suficiente para efetuarem a entrega 

dos produtos, a logística de entrega dos produtos pelos fornecedores serão acordados 

junto a SEMAS e distribuição às unidades receptoras ficarão sob a responsabilidade 

do Município, que deverá providenciar toda a infraestrutura necessária ( transporte e 

equipamentos). 

 

8.5 - O Objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento 

aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste de 

recebimento da nota fiscal. 

 

8.6 -  Os materiais de consumo serão garantidos dentro do período de validade a 

seguir: 

 

8.6.1. - Gêneros alimentícios não perecíveis: validade de 03 (três) meses a 01 (um) 

Ano de acordo com os procedimentos constante nos rótulos da embalagem. Serão 

computados a partir da data de entrega. 

 

8.6.2. - Produtos perecíveis temperatura ambiente: (hortifrutigranjeiros) validade 
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mínima de 15 (quinze) dias. A partir da data de entrega. 

 

8.6.3 - Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, 

apresentando suas caracteristicas organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e 

aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo d eentrega estabelecido, sendo 

improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão. 

  

8.6.4 -  Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados, limpos, 

transportadas preferencialmente em carros fechados. Mercadorias transportadas em 

carrocerias abertas e descobertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre 

outros serão devolvidas. 

 

9. PAGAMENTO 
9.1 - O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da 

CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 

(trinta) dias após apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente 

atestada pelo setor competente, que deverá vir acompanhada das autorizações 

emitidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que não ocorra fator 

impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

 

9.3 - Para composição de preço de referência de Compra dos Gêneros Alimentícios, 

será considerada a média 03 (três) pesquisas de preços praticados no mercado nos 

últimos 12 (doze) meses. 

 
9.4. Cada agricultor familiar poderá fornecer até 6.500,00 pelo período  de 12 (doze) 
meses consecutivos, a contar da data de assinatura do contrato ( Termo de Adesão) 
(anexo III do Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN n° 001/2018. 
 
10. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
10.1 - Executar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com 

as necessidades da Secretaria, fiscalizando-os juntamente com o servidor 

especialmente designado para essa tarefa; 
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10.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a prévia 

anuência do CONTRATANTE; 

 

10.3 -  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital. 

 

10.4 - Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando 

resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus 

empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando forem constatados, 

irregularidades que os tornem impróprios para o consumo resultantes de 

contaminação física ou química ou damos mecânicos; 

 

10.5 - Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, um 

representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações/necessidades 

que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

 

10.6 - Entregar os materiais de consumo, de acordo com as condições e prazos 

propostos. 

 

10.7 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante. 

 

10.8  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 

com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1.990). 

 

10.8.1 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 

no prazo de 5 (cinco) dias o produto com avarias ou defeitos. 
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10.9 -  Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação. 

 

10.10 - Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da 

contratação com o Município; 

10.11 - Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a ser entregues 

devidamente atestadas por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá 

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja 

nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação com 

Fazenda federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, o INSS e FGTS, bem como 

comprovante de regularidade junto às obrigações trabalhistas de acordo com a 

legislação em vigor; 

10.12 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente. 

10.13 - Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente 

assinados no Portal de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 

18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, 

necessário se faz a assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o 

Município. (Certificado Digital).  

 
11. DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
11.1 -  O prazo para o início da execução do contrato será na data de sua assinatura; 

bem como a ordem de fornecimento emitida pela CONTRATANTE de acordo com o 

cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

11.2 - O contrato a ser celebrado com o licitante vencedor deste certame, terá duração 

12 (doze) meses,  de acordo com o projeto de venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para  e cronograma de entrega elaborado pelo órgão competente. 
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12. DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
12.1 Os preços dos produtos originados desta licitação não poderão sofrer alterações, 

salvo nas hipóteses prevista no subitem 12.2; 
 

12.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante Processo, 

devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. O Município fornecerá aos interessados, através da Comissão de Licitação, no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Linhares/ES www.linhares.es.gov.br 

<http://www.linhares.es.gov.br>. 

 

13.2. Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente 

de transcrição: 

 

13.2.1 Anexo I - Termo de Referência 

13.2.2 Anexo II – Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para o Projeto Compra Direta de Alimentos. 

13.2.3 Anexo III – Termo de Adesão do Agricultor Familiar 

 

a) Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na Secretaria 

Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, 

Pecuária e Abastecimento, no horário de 8h às11h e 13h às 17h, em dias de 

expediente.  

b) Os agricultores familiares que apresentarem propostas a este Edital, com a 

documentação requerida em anexo poderão fornecer produtos ao CDA, respeitando a 

ordem de prioridade indicada nos critérios de priorização dos agricultores, cuja 

adesão dos beneficiários selecionados para fornecimento dos gêneros alimentícios 

será de até 21 (vinte e um) agricultores familiares, sendo 15 (quinze) titulares e 06 

(seis) suplentes.  

http://www.linhares.es.gov.br
http://www.linhares.es.gov.br
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c) Os alimentos adquiridos a partir do projeto CDA (beneficiários receptores) serão 

destinados as unidades receptoras, prioritariamente as 06 unidades de acolhimento.  

d) Não podem ser unidades receptoras de alimentos as que fazem parte da Secretaria  

stadual ou Municipal de Educação, pois estas já são beneficiadas pelo PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, Lei N° 11.947/09 de 16/06/09.  

13.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Linhares para dirimir quaisquer divergências 

contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 

 

Linhares – ES, 11 de junho de 2019 

 

 
AMANTINO PEREIRA PAIVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios da agricultura 
familiar) por meio de CHAMADA PÚBLICA, com a contratação de agricultores 
familiares e doação simultânea dos produtos adquiridos à rede socioassistencial 
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e aos equipamentos e 
serviços públicos de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

2.1. De acordo com o Anexo I do Projeto Técnico, onde diz no tópico nº11 as 
especificações, quantidades e preço unitário dos produtos que serão adquiridos 
dos agricultores familiares e sua execução descrito no cronograma físico no 
tópico nº 9 do Projeto Técnico. 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL COMPLEMENTAR: 
 
 3.1. Além da observância às Leis 10520/2002, Lei 8666/1993 e alterações e Lei 
Complementar 123/2006, apresenta-se ainda necessária observar a Lei Municipal 
3.366 de 11/12/2013.  
 3.2. O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios 
constitucionais do art. 6º da Constituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de setembro 
de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SISAN e na Lei Complementar Estadual nº 609, de 09 de dezembro de 2011, 
alterada pela Lei Complementar nº 824 de 16 de abril de 2016, que inhstitui o 
Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Espírito 
Santo ( SISAN-ES). 
3.3. O presente certame será regido de acordo com o Manual Técnico Operacional 
SETADES/GSAN Nº 001/2018. 
 
4. JUSTIFICATIVA: 
 
4.1. O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios 
Constitucionais do Art. 6º da Constituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de 
setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional –SISAN e na Lei Complementar Estadual nº 609, de 09 de dezembro 
de 2011, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 824 de 16 de abril de 2016, 
que institui o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
do Espírito Santo (SISAN-ES).  
 
4.2. O Governo Estadual, por meio da Gerência de Segurança Alimentar e 
Nutricional –GSAN/SETADES vem atuando com programas e ações com vistas a 
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assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada-DHAA e a soberania 
alimentar. Dentro dessa ótica o município de Linhares através da cooperação 
técnica com o Estado tem em vista promover e potencializar a Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Sistema Integrado de Segurança 
Alimentar e Nutricional –SISAN, buscando a geração de trabalho e renda dos 
agricultores e a distribuição de alimentos para melhoria do bem estar das pessoas 
em vulnerabilidade e insegurança alimentar, que são assistidos por  Entidades 
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e pela rede pública de 
Assistência Social.  
 
4.3. Uma das prioridades para execução do Projeto Compra Direta de Alimentos é 
assistir os indivíduos participantes dos serviços da Proteção Social Básica e 
Especial que chegam aos serviços demandando uma alimentação diferenciada e 
diversificada e o incentivo da comercialização dos produtos da agricultura familiar, 
da diversificação da produção e oportunização da geração de trabalho e renda, 
com a permanência da família do agricultor no campo.  
 
4.4. O valor dos produtos pretendidos está em conformidade com a média das três 
pesquisas de preços praticados nos últimos 12 meses no mercado local ou 
regional, conforme aprovado pelo CMAS, em anexo. 
 
 
5. OBJETIVO: 
 
5.1. O objeto da presente Chamada Pública é a seleção de 21 Agricultores 
Familiares do município de Linhares/ES, sendo 15 titulares e  mais 6 cadastros de 
reserva, para aquisição de gêneros alimentícios de compra direta da Agricultura 
Familiar, para doação aos equipamentos públicos de Assistência Social e as 
entidades da rede socioassistencial cadastradas no Conselho Municipal de 
Assistência Social, que disponibilizem refeições aos beneficiários consumidores 
e/ou que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social (em 
atendimento ao item 3.2 do Manual Técnico SETADES/GSAN Nº001/2018), 
visando minimizar a carência nutricional da população vulnerável à fome.  
 
 
6.AGRICULTORES FAMILIARES ELEGÍVEIS E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO: 
 
 

6.1. Serão aceitas propostas de Agricultores/as Familiares que atenderem os 
critérios mínimos da elegibilidade a seguir: 

 
e) Famílias compostas por no mínimo 02 pessoas; 
f) Inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CADÚNICO); 
g) Possuidores/as de Bloco de Nota Fiscal do Produtor Rural atualizado; 
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6.2.  Respeitados os critérios de elegibilidade acima descritos, devem ser 
priorizados os percentuais mínimos a seguir: 

 
d) 40% de pessoas que atendam pelo menos uma destas características: 

beneficiários e/ou pessoas com perfil do Programa Bolsa Família; assentados 
de reforma agrária; silvicultores; aquicultores; extrativistas; pescadores 
artesanais; indígenas; pomeranos; comunidades remanescentes de 
quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais; 

e) 40% de mulheres; 
f) 5% produtores orgânicos/agroecológicos; 

 
Obs. Para se enquadrar no percentual de 40% de mulheres, na DAP e na nota do 

bloco de produtor tem que constar o nome da mulher ou na ficha auxiliar dos 
sócios. 

 
6.3. Deverão ser criados critérios de priorização para elaboração da lista 

classificatória dos agricultores familiares, aptos a fornecerem os produtos ao 
Compra Direta de Alimentos –CDA.  

 
6.4. Os (as) agricultores (as)  familiares selecionados (as) serão aqueles(as) 

que apresentarem documentação de habilitação completa e que tiverem 
maior pontuação, os quais poderão ser inseridos no projeto Compra Direta de 
Alimentos ou na lista de Cadastro de Reserva CDA, obedecendo a 
composição dos percentuais descrito no ítem 6.1 e 6.2 deste Termo de 
Referência. 

 
 
7. PREÇO E QUANTIDADE: 
 

7.1.O preço de compra dos gêneros alimentícios foram baseados de acordo com 
três pesquisas de preços praticados nos últimos 12 meses no mercado local ou 
regional e fixado pela Secretaria Municipal de Assistência Social conforme projeto 
técnico protocolado na SETADES e aprovado pela equipe técnica da GSAN, 
atendendo o município de Linhares o Edital Seleção nº 001/2018 e o Manual 
Técnico Operacional SETADES/GSAN Nº001/2018. 

 
7.2.A Secretaria Municipal de Assistência Social se reserva no direito de adquirir 
somente os tipos e volumes de produtos listados no Projeto Técnico até o valor 
final de compra de R$97.500,00 ( noventa e sete mil e quinhentos reais), e as 
propostas de venda igual a média dos valores previstos conforme as três 
pesquisas de preços atuais. 
 
 

8.FORNECIMENTO E PRAZO: 
 

8.1.Cada agricultor familiar poderá fornecer até R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais) pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de 
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assinatura do CONTRATO (Termo de Adesão) (Anexo III do Manual Técnico 
Operacional SETADES/GSAN Nº 001/2018 de acordo com o local e 
periodicidade de entrega descritos no item 9 deste termo de referência. 

 
8.2.A contratante pagará a contratada pelos produtos adquiridos, até 30 (trinta) 
dias após a apresentação da nota fiscal correspondente devidamente aceita pelo 
contratante, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, 
conforme solicitado no chamamento público. 
 
8.3.O pagamento será realizado até o dia 10 do mês subsequente à entrega do 
produto de acordo aos volumes de produtos entregues até o último dia do mês 
anterior, constantes nos relatórios de controle. 

 
 
9. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E 
EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 
9.1 Os agricultores familiares farão as entregas dos produtos de acordo com o 
CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
situada à Rua da Conceição, nº806- Centro, Linhares-ES, Cep 29900-320 e 
conforme a durabilidade do produto apresentado,  em dias úteis, com previsão de 
agendamento, horário e locais indicados pela gestão do programa. 
 
9.2 A entrega dos produtos agrícolas serão feitas na Central de Distribuição de 
Produtos, “almoxarifado central da SEMAS”, na Avenida Samuel Batista Cruz, s/nº, 
Bairro Araça, onde serão recebidos pela nutricionista e distribuidos as unidades 
receptoras conforme logística apresentada pelas mesmas.  
 
9.3 A secretaria poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades 
que forem verificadas na execução das entregas dos produtos ou até mesmo a 
substituição por outros produtos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir do conhecimento da irregularidade. Portanto se o produto não 
corresponder às exigências ou não apresentar o nível de qualidade exigido, o 
agricultor será informado e o produto terá que ser substituido. 
9.4 Caso os agricultores não tenham logística suficiente para efetuarem a entrega 
dos produtos, a logística de entrega dos produtos pelos fornecedores e distribuição 
às unidades receptoras ficarão sob a responsabilidade do Município, que deverá 
providenciar toda a infraestrutura necessária ( transporte e equipamentos). 
 
9.5 O Objeto da licitação será recebido previamente para verificação de 
atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o 
devido ateste de recebimento da nota fiscal. 
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9.6 Os materiais de consumo serão garantidos dentro do período de validade a 
seguir: 
     9.6.1. Gêneros alimentícios não perecíveis: validade de 03 (três) meses a 01 
(um) 
Ano de acordo com os procedimentos constante nos rótulos da embalagem. Serão 
computados a partir da data de entrega. 
 
    9.6.2. Produtos perecíveis temperatura ambiente: (hortifrutigranjeiros) validade 
mínima de 15 (quinze) dias. A partir da data de entrega. 
 
    9.6.3 Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, 
apresentando suas caracteristicas organolépticas normais (cor, odor, textura, 
sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo d eentrega 
estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.  
 
   9.6.4 Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados, limpos, 
transportadas preferencialmente em carros fechados. Mercadorias transportadas 
em carrocerias abertas e descobertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol 
entre outros serão devolvidas. 
 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1. Executar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo 
com as necessidades da Secretaria, fiscalizando-os juntamente com o servidor 
especialmente designado para essa tarefa; 
 
10.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
 
10.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital. 
 
10.4. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo 
necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de 
higiene e segurança no trabalho; 
 
10.5. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais ou materiais, 
quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos 
seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais 
empregados;  
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10.6. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da 
contratação com o Município; 
 
10.7. Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, um 
representante para prestar esclarecimentos e atender às 
reclamações/necessidades que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 
 
10.8. Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a serem 
entregues, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o 
CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos 
do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 
 
  
11. DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 
11.1. Depois de declarada arrematante, o licitante poderá apresentar após 
assinatura da Ata da Sessão do Pregão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 01 
(uma) amostra de cada produto cotado na embalagem de origem, a Comissão de 
Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta municipalidade, 
para avaliação da aceitabilidade quanto ao atendimento aos requisitos técnicos 
exigidos no edital e qualidade do proposto proposto. 
 
11.2. Os produtos serão avaliados através dos seguintes critérios: aceitabilidade, 
aparência, textura, cor, sabor e especificação técnica. As amostras serão 
submetidas a uma análise sensorial descritiva e após o parecer técnico elaborado 
pela Comissão de Julgamento e Qualidade serão eleitos os aprovados. 
 
11.3. A responsabilidade quanto á avaliação dos produtos apresentados é 
exclusivamente da Comissão de Avaliação da SEMAS. 
 
 
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO: 
 
12.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor a 
ser nomeado por Portaria Interna, terá a função de Fiscal e Gestor do Contrato 
oriundo desta licitação, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, e de tudo dará ciência à administração. 
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12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da prestadora de serviço, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista na Lei 8666/1993 e alterações e no 
Edital. 
 
14. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU ORDEM DE FORNECIMENTO: 
 
14.1. O contrato terá sua vigência até 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ocorrer para sua execução conforme Projeto Técnico 
aprovado pela equipe da GSAN/SETADES, prorrogação  nos termos da legislação. 

 
Linhares/ES, 20 de março de 2019. 

 
 

 
Amantino Pereira Paiva 

Secretário Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR  PARA O PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 
 

PROPOSTA DE VENDAS DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS –CDA 
LINHARES –ES 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO(A) AGRICULTOR(A)FAMILIAR 
NOME: 
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO: CEP: 
N DA DAP: CPF: 
TELEFONE: RG: 
 
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 
 
 
 
BANCO 

 
(   )BANESTES 

 
 
 
CONTA 

(   ) CORRENTE NUMERO 

 
(   )BANCO DO 
BRASIL 
 
(   ) ............................ 

  

 
 
RELAÇÃO DOS PRODUTOS 
PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PPREÇO(R$) VALOR(R$) 
 Abóbora jacaré 
madura 

KG  2,01  

 Aipim KG  1,76  
 Banana da terra KG  1,98  
 Banana prata KG  2,19  
 Batata doce KG  2,28  
 Cebolinha verde KG  13,58  
 Couve manteiga KG  5,45  
 Feijão carioca tipo I KG  4,90  
 Limão tahiti KG  2,78  
 Melancia KG  1,36  
 Pepino KG  2,75  
 Salsa fresca KG  11,66  
 Tomate longa vida 
tamanho médio 
PCT de 1 KG 

PCT  4,45  

 Goiaba vermelha KG  2,83  
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 Mamão haway KG  1,66  
TOTAL    

 
OBSERVAÇÃO 
 
O Valor da proposta de venda deverá totalizar ATÉ R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais) 
 
 
 
______________________ 
LOCAL E DATA              
 
 
ASSINATURA DO AGRICULTOR 
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ANEXO III 
 

TERMO DE ADESAO DO (A) AGRICULTOR FAMILIAR(A) 
 
Eu,___________________________ ,(nacionalidade)_______________________, 
(estado civil)__________________, Agricultor/a Familiar, inscrito/a no CPF sob o 
n.º___________________ , CI/RG sob o n.º______________________ ,residente e 
domiciliado/a___________________________________________________________
_______, comprometo-me a entregar os produtos, descritos na Tabela de Produtos, 
na quantidade, qualidade e no período acordado com a Prefeitura Municipal de ....... 
até o final do período de execução do Projeto Compra Direta de Alimentos.  
 
Declaro, ainda, estar ciente de que o 
descumprimento acima exposto 
acarretará na minha exclusão sumária 
do referido projeto.  
  

 

LOCAL E DATA  ASSINATURA DO/A AGRICULTOR/A  
 

 
Dessa forma, visando a eficiência na gestão governamental, segue processo para 
continuidade do procedimento. 

 
 

Linhares, ------- de ------------------- de 2019. 
 
 

AMANTINO PEREIRA PAIVA 
Secretario Municipal de Assistência Social 

 


