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EDITAL 

 

Chamada Pública (Secretarias) n.º 001/2015, para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para o Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA do Município de Batalha, na Modalidade Compra 
Institucional, com dispensa de licitação, de acordo com Art. 5º do Decreto 
Presidencial Nº 7.775 de 04/07/12, Art. 17º da Lei 12.512/2011 e Art. 3º da 
Resolução nº 50 de 26/09/12 do GGPAA da SESAN.  
 
 

O Município de Batalha/AL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 

Padre Daniel Bezerra, nº 99, inscrita no CNPJ sob o nº 12.250.056/0001-83, 

representada neste ato pelo Senhor Prefeito Aloisio Rodrigues de Melo, no uso 

de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 5º do Decreto 

Presidencial nº 7.775 de 04/07/2012, na Resolução do GGPAA - Grupo Gestor 

do Programa de Aquisição de Alimentos n.º 50 de 26/09/2012 da SESAN – 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e no Art. 17º da Lei 

12.512/2011, através das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, 

vem realizar a 1º Chamada Pública do ano de 2015, para aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 

atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Batalha, 

modalidade compra institucional, PAA-MUNICIPAL, destinado à manutenção do 

Hospital Municipal Antônio Vieira Filho, CAPS e Secretaria Municipal de 

Assistência Social, durante o ano de 2015. Os Grupos Formais deverão 

apresentar documentação para habilitação e Proposta de venda em sessão 

pública a ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2015, as 09h30mn, na sala da 

CPL da Prefeitura Municipal de Batalha, com sede à Rua Padre Daniel Bezerra, 

nº 99. 

  

1. Objeto  
O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao 

Programa de Aquisição de Alimentos do Município de Batalha, conforme 

especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

Item Produtos e especificações Ref. Hospital CAPS Sec. de 
Assist. 
Social 

Total p/ 
período 

01 Abóbora - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 

Kg 132 110 400 642 
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consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

02 Acerola - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 132 --- 800 932 

03 Alface - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Pés 176 176 --- 352 

04 Banana - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 264 --- 1.600 1.864 

05 Batata doce - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 220 --- 400 620 

06 Beterraba - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 88 --- 120 208 

07 Cebola – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 

Kg 352 --- 200 552 
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condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

08 Cebolinha – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 264 --- 200 464 

09 Cenoura – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 220 220 320 760 

10 Coentro – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 44 26,4 160 230,4 

11 Chuchu - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 88 440 40 568 

12 Goiaba - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 88 --- 800 888 

13 Inhame - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 

Kg 440 --- 400 840 
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transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

14 Laranja – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 880 --- 4.000 4.880 

15 Limão - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA.  

Kg 44  26,4 200 270,4 

16 Macaxeira - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 352 --- 400 752 

17 Mamão - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 264 --- 800 1.064 

18 Maracujá - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 176 --- 2.400 2.576 

19 Melancia – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 

Kg 528 --- 1.600 2.128 
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permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

20 Melão - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 132 --- 200 332 

21 Pimentão - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 44 440 120 604 

22 Repolho - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 88 --- --- 88 

23 Tomate – In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 440 220 400 1.060 

24 Uva - In natura, de primeira, 
apresentando grau de maturação que 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo com ausência de sujidade, 
parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. 

Kg 88 --- 400 488 

 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Batalha 
Rua Padre Daniel Bezerra, 99 – Centro  – Batalha/AL. CNPJ: 12.250.056/0001-83 
CNPJ: 12.250.056/0001-83  Email: semecelbtl@ig.com.br  

2. Fonte de recurso 
 
Secretaria de Assistência Social 
Funcão Programática:02.0008.08.244.0010.2021  
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07 
Secretaria de Saúde 
Caps 
Função Programática:02.0007.10.302.0007.6009  
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07 
Hospital 
Função Programática:02.0007.10.302.0007.6012  
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07 
 
 
3. Envelope nº. 001 – Habilitação do grupo formal, de acordo com o Art. 16º 

da Lei 12.512/11 e Art. 4º do Decreto Presidencial nº 7.775/2012, Cooperativas 

e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica que 

possuam a DAP Jurídica.  

3.1 O grupo formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) Cópia ou Extrato recente da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP 
Jurídica para associações e cooperativas;  
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Dívida 
Ativa da União e CNDT- Certidão negativa de débitos trabalhistas;  
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;  
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso.  
f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos 
de produção própria, relacionada ao projeto de venda, conforme modelo do 
anexo I. 
 

 

4. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda  
4.1. No envelope nº. 002 segue a entrega da proposta de venda, conforme 
modelo do anexo II.  
 
 
5. Local e periodicidade de entrega dos produtos  
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Hospital Antônio Vieira Filho, 
no CAPS e na Secretaria Municipal de Assistência Social, podendo os mesmos 
ser redirecionados para outro local a ser definido futuramente, no qual se 
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atestará o seu recebimento através do termo de recebimento e aceitabilidade da 
agricultura familiar.  
 
 
6. Pagamento  
6.1. O pagamento será realizado mensalmente após a última entrega, mediante 
apresentação da nota fiscal correspondente ao fornecimento efetuado em 
determinado período, acompanhada das AF’s (autorização de fornecimento) e 
termo de recebimento e aceitabilidade da agricultura familiar, dos produtos 
devidamente assinados. Estes deverão apresentar características conforme as 
especificações contidas no item 02 desta Chamada Pública, vedada a 
antecipação de pagamento para cada faturamento.  
 

 

7. Disposições gerais  
a. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sede CPL (Comissão 
Permanente de Licitação) no horário das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a 
sexta-feira.   
 
b. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 5º da 
Resolução de nº 50 de 26/09/12 do GGPAA/SESAN;  
 
c. Na impossibilidade de pesquisa de preço para compra de produtos orgânicos 
ou agroecológicos, os preços poderão ser acrescidos em até 30% (trinta por 
cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, 
consoante disposto no art. 17º, parágrafo único da Lei 12.512 de 2011;  
 
d. Na análise das propostas de venda para aquisição dos produtos alimentícios, 
deverão ter prioridade às propostas dos grupos formais de agricultores familiares 
do município, comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas, 
assentamento de reforma agrária, grupos de mulheres e produção agroecológica 
ou orgânica, consoante disposto no artigo 7º da Resolução nº 50 do 
GGPAA/SESAN/2012;  
 
e. Os produtos alimentícios adquiridos deverão ser de produção própria dos 
beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade 
dispostos nas normas vigentes, consoante artigo 5º do Decreto Presidencial nº 
7.775 de 2012 e artigo 3º da Resolução nº 50 do GGPAA/SESAN/2012;  
 
f. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar 
rural para o PAA-MUNICIPAL COMPRA INSTITUCIONAL deverá respeitar o 
valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por unidade familiar por ano 
civil, segundo disposto no artigo 19º inciso I, do Decreto Presidencial nº 7.775 de 
2012 e alterações. 
 
g. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um contrato 
de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o Programa de 
Aquisição de Alimentos do Município de Batalha.  
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Batalha, 20 de janeiro de 2015 
 

 
 
 

_____________________________ 
Aloisio Rodrigues de Melo 

Prefeito  
 
 

 
____________________________________ 

Mário César Pereira da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 

 
_____________________________________ 
Adriana Antônia Ricarte Braga Rodrigues 

Diretora do Hospital Antônio Vieira Filho 
 

 
 
 

____________________________________ 
Elizabete Ferreira da Silva  

Secretária Municipal de Assistência Social 
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Anexo I 

 

 

Declaração de origem dos produtos 

 

 

Declaro para os devidos fins que os gêneros alimentícios a 
serem fornecidos ao PAA-Institucional do Município de 
Batalha/Alagoas, constantes no projeto de venda em anexo 
apresentado para participação na Chamada Pública nº 01/2015, são 
oriundos de produção própria do participante abaixo descrito. 

 

 

 

_____________________________________________ 

           Nome do grupo formal  

 

 

           _____________________________________________ 

           Número da DAP  

 

 

           _____________________________________________ 

           Número do CNPJ 

 

 

           _____________________________________________ 

           Local e Data
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PAA - COMPRA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BATALHA/AL 

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

  

Proposta de atendimento da chamada pública nº xxx 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 

3. Nº da 
DAP 
Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

7. Nome do representante legal 8.CPF 9.DDD/Fone 

10.Banco 11.Nº da Agência 12.Nº da Conta Corrente 

  

II – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS, QUANTIDADES E VALORES 

  1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Valor Unitário 
5.Valor 
Monetário 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  Valor total monetário   

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES 
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  1. Identificação do Agricultor Familiar 
2. Produto 

3.Valor 
Total  

1 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

2 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

3 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

4 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

5 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

6 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

7 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

8 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

9 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 
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10 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

Total da proposta   

  

  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

  

  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta proposta e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

  

Local e Data:    Assinatura do Representante da Organização 
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