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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

\z

CHAMADA PUBLICA N.O OO1/2021 SEDUC , para AQUISIÇÃO DE GÊ N
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA

O

DA

EDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,
ANO LETTVO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE

PARA ALUNOS
CRATEUS-CE.

PREÂMBULO:
A PREFEITURA MUNICIPAL CRATEUS, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Crateús/CE CEP: 63.700.00 CNPJ:
Rua Cel. Zezé 1141 Bairro Centro
07.982.036/0001-67, através da Secretaria Municipal de Educação, pela Sra. Luiza
Aurélia Costa dos Santos Teixeira, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o
disposto no art.14, da Lei no 11.94712009 e na Resoluçâo/CD/FNDE no 26, de í7 de
junho de 2013, vem realizar Chamada Pública para AQUISIÇÁO -DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE,
PARA O ANO LETIVO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
CRATEUS-CE, e suas alterações durante o periodo de 2021. Os interessados (Grupos
Formais, lnformais ou Fornecedores lndividuais) deverão apresentar os envelopes de
"HABILITAÇÃO E PROJETOS DE VENDAS" no período de 09 de Abril de 2021 até 03
de Maio de 2021 até as, na sede da Prefeitura Municipal de Crateús, Localizada a Rua
Cel. Zezé 1 141 - Bairro Centro.

-

-
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Constituem Anexos ao presente edital:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO ll - Modelo de Contrato de Aquisiçáo da Agricultura Familiar para o PNAE;
ANEXO lll - Modelo de Projeto de Venda / Modelo Proposta para os Grupos Formais;
ANEXO llt,l - Modelo Proposto paÍa os Grupos lnformais;
ANEXO lll.ll - Modelo Proposto Para os Fornecedores lndividuais;
ANEXO IV - R egiões Geográficas IBGE Composição por municípios
FU NDAMENTACÃO: Conforme §1o do art. 14 da lei n.o 11.94712009
/CD/FNDE no 26, de í 7 de junho de 2013, alteradas pelas resoluções
Resolução/CD/FNDE no 4 de 02 de abril de 201 5;
Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2020;
Resolução/CD/FNDE no. 20 de02 de dezembro de2020;

e

Resolução

í.0. Dos cRlTÉRlos DE PARTICIPAÇÂO:

.

Poderão participar da presente chamada publica qualquer inteÍessado (Grupos
Formais, lnformais ou Fornecedores lndividuais) localizada em qualquer Unidade da
Federação, que atenda a todas as condições exigidas neste edital, observados os
necessários requisitos de "HABILITAÇAO E PROJETOS DE VENDAS".
í.2. Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar
qualquer interessado no presente certame, repÍêsentante legal habilitado, devendo
1

.1

apresentar os seg uintes documentos:
I
Documento oficial de identidade;
ll - PRocuRAÇÃo PoR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. A procuração
deverá indicar outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar
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habilitação e Projetos de Vendas, assinar ata e os demais fins pertinentes ao certame,
em nome da licitante, poderes para, na forma da lei, e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da licitante. OBS: não serão aceitas procurações
(pirblicas ou partiçulares) com prazo de validade acima de 01 (um) ano civil, a
contar da data da sua emrcsáo
í.3. Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de
representação, Diretor, Diretor Presidente, deverão ser apresentados juntamente com o
documento de identidade, documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos
da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2.0 DAS RESTRIÇÕES DE PARTTCIPAÇÃO:
2. í . Não poderá participar participante declarado inidônea ou cumprindo pena de
suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei nq 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
(CEIS). A Comissão fará pesq uisa no site http://www.portaldatransparencia.qov.br/ceis
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situação;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal
de Crateús;
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de
incorporação;
d) Reunidos sob forma de consórcio:
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitaçáo;
Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9o,
seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas posteriores atualizações;

f)
i)

3.0. OBJETO:

3.1. O objeto da presente Chamada Pública e a AQUISIÇÃO Oe GÊNEROS
ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O MUNICíPIO DE CRATEÚS/CE,
conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

4.0. DA APRESENTAÇÃO OOS DOCUMENTOS:
4.1. Cada licitante deverá apresenlar, 02 (dois) envelopes conjuntos de documentos, a
saber: de "HABILITAçÃO" E "PROJETOS DE VENDA', sendo aceita a remessa via
postal.
4.2. Em caso de envio dos envelopes de "HABILITAÇÃO" e "PROJETOS DE VENDA"
pela via postal, o(a) Presidente náo se responsabilizará se os mesmos nâo
cheqarem a tempo hábil para a abertura do certame.
4.3. Os conjuntos de documentos deverão ser entregues separadamente, em envelopes
opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o
número da Chamada Pública, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos
conteúdos "HABILITAçÃO" e "PROJETOS DE VENDA", na forma dos incisos I e ll a
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| - Envelope contendo os relativos à "HABILITAÇÃO" e "pROUETOS DE VENDA"

PREFEITURA II/IUNICIPAL DE CRATEÚS/CE
CHAMADA PUBLICA n.o 00112021 SEDUC
OBJETO:
(PROJETOS DE VENDA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PUBLICA n.o 0O112021 SEDUC

4.4. Toda documentação apresentada em cópia deverá estar AUTENTICADA em
cartório competente.

4.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo
os documentos referentes à "HABILITAÇAO" e "PROJETOS DE VENDA" e seus
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
4.6. Não seráo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
Íilmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustraçáo das propostas de
preço.
4.7. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realizaçáo
da Chamada Pública, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo
ao(a) Presidente(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Chamada Publica perante
a Administração a licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois
da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.9. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de
conformidade com artigo 41 parágraÍo 1o, da Lei N" 8.666/93
alterações
subsequentes.
4.10. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a
realizaçáo do certame.
4.11. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidos.

e

,

5.0. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas contratuais correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias:
a) 08.08.12.368.0196.2.035 - PROGRAMA NACTONAL DE ALTMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE, fonte de recurso 122.0000.00 - Transferência de Recursos do FNDE
Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
5.1.1. Para a contratação dos produtos elencados nesse termo de referência será
utilizado o elemento de despesas n'3.3.90.30.00 - Material de consumo.
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6.0. HABTLTTAçÁO DO FORNECEDOR
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. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção
agrícola na forma de Fornecedores lndividuais, Grupos lnformais e Grupos Formais, de
acordo com o An. 27 da Resolução/CD/FNDE no 26, de 17 de junho de 2013 e
alterações.
6.1

7.í.

ENVELOPE No OOí

-

HABILITAçÃO OO

F

RNECEDOR TNDIVIDUAL (náo

organizado em grupo).

a) O Fornecedor lndividual deverá apresentar no envelope no 0í os documentos
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
l- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa FÍsica - CPF;
ll - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;
lll o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor
participante;
lV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
especificas
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produçáo própria, relacionada no projeto de venda

-

7.2. ENVELOPE No Oí - HABILTTAçÃO DO GRUPO INFORMAL (organizados em
grupo)
a) O Grupo lnformal deverá apresentar no Envelope no 0í, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
| - a prova de inscrição no CPF;
ll - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60 dias;
lll o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os
ag ricultores participantes;
lV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
especiÍicas
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda

-

Ot - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
a) O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope no 0í, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
l- a prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
ll - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60
dias;
lll - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme seque
A Provas de regularidade, em plena validade, para com:
a) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser Íeita
através da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Creditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2 de outubro de 2O14:
7.3. ENVELOPE

NO
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b) A comprovação de REGULARIDADE para com a F azenda Estadual deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de REGULARIDADE para com a F azenda Municipal deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DÍvida Ativa
Municipal.
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, através de Certificado de Regularidade - CRF;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaÇão de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943." NR conforme Lei 12.44012011 de 07 de ulho de 2011
OBS: Caso não seja declarado o pÍazo de validade da certidão em seu conteúdo,
será considerada o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua
validade.
lV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no
órgão competente;
V o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;
Vl - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados;
Vll - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
Vlll - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
especificas
lX - As Gooperatívas deverão apresentar os seguintes documentos, por força da Lei no
5764171, combinada com inciso lV do Art. 30 da Lei Federal no 8.666/93;
a) estatuto social com ata de assembleia de aprovaçáo, conforme a Lei no 5764171, que
comprove que a cooperativa tem como objeto o exigido nesta licitação.
b) última ata de reunião de diretoria.

-
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8.0. ENVELOPE N" 02. PROJETO DE VENDA
8. í . No Envelope no 02 os Fornecedores lndividuais, Grupos lnÍormais ou Grupos
Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura
Familiar conforme Anexo lll (modelo da Resoluçáo/CD/FNDE no 26, de í7 de junho de
2013).
8.2. A relaçáo dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública e registrada em ata, após o término do prazo de apresentação dos projetos. O
resultado da seleçáo será publicado até 02 (dois) dias, após o pazo da publicaçáo da
relação dos proponentes e no prazo de 05 (cinco) dias o(s) selecionado(s) será(ão)
convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
8.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
8.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar o nome, o CPF e no da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor
quando se tratar de Fornecedor lndividual ou Grupo lnformal, e o CNPJ E DAP jurídica
da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
8.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada

na abertura dos envelopes poderá ser concedido abeÉura de prazo para
regularização de até 05 (cinco) dias, Conforme análíse da Comissão Julgadora
8.6. O licitante deverá observar as disposiçôes contidas no Anexo Il deste edital.
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8.7. Serão desclassificados os proietos de vendas:
a) Que não atenderem as especificações deste Edital;
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços i
(na forma do Art. 48 da Lei de Licitações).
c) Náo será considerada qualquer oferta de vantagem náo prevista neste edital, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
d) que nâo estejam assinadas pelo responsável legal da licitante;
e) Que apresentarem condições ilegais, omissôes, erros e divergência ou conflito com
as exigências deste Edital;
f) Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente,
configurado nos Projetos de Vendas das proponentes, serão devidamente corrigidos,
não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta.

9.0. CRITÉRIoS DE SELEçÃO DOS BENEFTCIÁRIOS
9. í . Para seleção, os projetos de venda habilitadas seráo divididos em: grupo de
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos
do estado, e grupo de propostas do País.
9.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
ll - o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica lmediata tem prioridade
sobre o de Região Geográfica lntermediária, o do estado e o do PaÍs;
lll o grupo de projetos de fornecedores da Regiáo Geográfica lntermediária tem
prioridade sobre o do estado e do país;
lV - o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
9.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:
os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e
Grupos lnformais de assentamentos de reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou
indígenas aqueles em que a composição seja de mÍnimo, 50o/o +1 (Cinqüenta por cento
mais um) dos cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente,
conforme identificaçáo na(s) DAP(s)
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 20 inciso ldo
art. 35 da Rêsolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2O2O, têm prioridade
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre
Grupos lnformais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores
assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s)
DAP(s).

-

l-

Il - os fornecedores de gêneros
agroecológicos,
segundo

alimentícios certificados como orgânicos ou
Decreto no 6.323120O7 e devido

a Lei no 10.831/2003, o

cadastro no MAPA;
lll os Grupos Formais sobre os Grupos lnformais, estes sobre os Fornecedores
lndividuais, e estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica
conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 20 inciso lll
do art. 35 da Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2020, têm prioridade

-

'!lr/

PiETEIIUNA

Fâroodo

DE

Iai! PoÍ Yoca

organizaçÕes produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme
DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo
consenso entre as partes, pode-se optar pela divisáo no fornecimento dos produtos a
serem adquiridos entre as organizações finalistas.
9.4 Caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades ne@ssárias de produtos
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deveráo ser
complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de
seleçâo e priorização citados nos itens 9.1 e 9.2.

í0.0. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
10.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma de entrega que
poderâo ser quinzenais ou mensais, variando de acordo com o produto e a demanda da
escola;
10.2. A entrega dos produtos será realizada nas escolas designadas pela Secretaria de
Educação, na ordem de compra respectiva;
10.3. Os produtos serão recebidos pelo(a) Presidente do Conselho Escolar da Unidade
Executora, conjuntamente com o Diretor da Escola, onde os mesmos atestarâo os
recebimentos e prestarão contas junto a Secretaria de Educação
10.4. A entrega dos produtos deve se efetuar de Íorma
não comprometeÍ o
funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de
interrupçâo, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada
pela Secretária, Ordenadora de Despesas;
10.5. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
10.6. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo
servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído
pelo fornecedor no prazo de ate 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento.

a

íí.0.

PAGAUENTO
11.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após

a última entrega do mês,
Fatura, mediante apresentaçáo de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para
através

de Nota Fiscal e

cada faturamento.

í2.0. DOS RECURSOS ADÍÚINISTRATIVOS
í2.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os

recursos previstos no art. 109, da Lei no 8.666/93 e suas alterações.
12.2. Ao final da sessáo, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licitante poderá manifestar a intenção de interpor recurso, podendo apresentar as
contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que começarão a correr após a
publicação do resultado na imprensa oficial.
12.3. O recurso contra decisão da Presidente terá efeito suspensivo.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.5. Os autos do pÍocesso administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no Setor de Licitaçáo deste município.
12.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
ordenador de Despesas homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto
ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedo(es) do certame, determinando a contratação da
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adjudicatária.
12.7. Os recursos e impugnações interpostos Íora dos prazos não serão conhecidos
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1 . As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato específico, celebrado entre o Município, representado pelo Ordenador de
Despesas (doravante denominado Contratante), e o vencedor (doravante denominada
art. 38 da
Contratada), que observará os termos da Lei n.o 8.666/93,
Resolução/CD/FNDE no. 20 de 02 de dezembro de 2020 e deste edital e demais normas
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da Procuradoria Jurídica do
Mu n icípio.
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da devida
13.2. O vencedor terá
para
celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital,
convocação,
seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados pelo licitante vencedor.
13.3. Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é
facultado ao Ordenador de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificação final das propostas, paÍa Íazê)o em igual ptazo e nas mesmas
condiçÕes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços (descontos),
ou revogar a licitação.
í 3.4. lncumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do
Contrato nos quadros de aviso dos órgáos públicos municipais, até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
data. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos13.5. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no
art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

e

o

14. DA VALIDÀDE E DA VIGÊNC|A
14.1. O Contrato resultante da presente Licitaçáo terá vigência

a

partir de sua

assinatura, Até 31 (trinta e um) do ano da sua assinatura.

í5 DAS OBRIGAÇOES CONTRATUAIS
15.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei

n.o

8.666/93, deverá obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato
Anexo a este edital.

-

í6. DA E(ECUçÁO DO CONTRATO
16.I . O Contrato deverá ser executado Íielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas contratuais e as normas dispostas na Lei n.o 8.666/93 e alteraçÕes posteriores,
bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua
inexecução, total ou parcial.
'16.2 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
legislaçáo.
16.3 O exercício da fiscalizaçáo ou o acompanhamento será exercido no interesse do
Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente
ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes
de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica coresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
16-4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
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prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é
obrigada a reparar, coÍrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se
verificarem vicios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.

.

Este Edital de Chamada Pública e seus elementos constitutivos, poderão ser
obtido na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Crateús, na Av.
Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - Crateús - Ceará - Crateús - CE, nos
horários de 07:30h as í2h00h e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
) ou ainda pelo Site
- TCE (
17. í

institucional da Prefeitura Municipal de Crateús, (https://www.crateus.ce.gov.brl.)

. Os produtos

alimentÍcios deverão atender ao disposto na legislação sanitária
(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
17.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:
l- Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP/Ano/E.Ex.
ll - 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
17.1

R$ 20.000,00.
't7.3. 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 lll - Dos Contratos, da Lei n' 8.666/1993.

Crateús

-

CE, 08 de Abril de 2021

luonrr0rrÉ,/

Luiza Aurélia Costas/áo antos
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I A AUTORIZAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCN DO OBJETO

.J

tsr il

- OBJETO:
1.1 - AOU|S|ÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíC|OS DA AGRTCULTURA FAM|L|AR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BASICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE 2021;
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEUS-CE
1

2- UNIDADE ADMINISTRATIVA
2.1. Secretaria Municipal da Educação
3 - MODALODADE DA LTCTTAÇAO
3.1. Chamada Pública

4 - FUNDAMENTO LEGAL:
4.1. A aquisição dos bens tem amparo legal conforme o disposto §1o do art.14 da
lei n.o 11.94712009 e Resolução/CD/FNDE no 26, de 17 de junho de 2013,
alterada pelas resoluções:
Resolução/CD/FNDE no 4 de02 de abril de 20í5;
Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de202O;
Resoluçáo/CDiFNDE no. 20 de 02 de dezembro de 2020;

a)
b)
c)

5 - JUSTIFICATIVA
5.1. DA AQUTSTÇÃO
5.1.1. Por meio do Programa de Alimentação Escolar,

a Secretaria Municipal

da Educação de Crateús, visando a demanda de alunos distribuídos nos
atendimentos de Creches, Pré-Escola, Educação lnfantil e Ensino
Fundamental, sendo que a entrega e o preparo dos alimentos ocorrem

diretamente em cada unidade de ensino. A Resolução FNDE n.o 26, de 17 de
junho de 2013 e 4, de 2 de abril de 2015- e aLei 11.947, de 16 de junho de
2009-art. 14 preconiza que do total dos recursos financeiros repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% (trinta por
cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações.
Dentre as diretrizes estáo:
1 ) O emprego de uma alimentação saudável e adequada, como uso de
alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradiçÕes e os
hábitos alimentares locais;
2) O apoío ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisiçâo de

gêneros alimentícios diversificados, produzidos

em âmbito local e

preferencialmente pela agricultura familiar.
Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações visa promover a
melhoria da qualidade da alimentação nas lnstituições Educacionais de
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Crateús, bem como criar oportunidades de geração de renda q
beneficiar famÍlias agricultoras, estimular a permanência do a
campo, valorizar a produção local/regional e fomentar o dese nvolvimento
agrário sustentável.
6. DO PÚBLICO BENEFICÉRIO

.

Constitui público beneficiário a ser atendido pela (s) Contratada(s) os
alunos matriculados Rede Pública de Ensino de Crateús - Ce.
6.1

7. DA ESPECTFTCAçÃO DOS ITENS

ITEM

1

2

FEIJAO DE CORDA - Tipo 01, embalagem
primária em pacotes de 01 kg, livres de
impurezas, insetos ou microrganismos, que
possam torná-lo impÍóprio ao consumo
humano ou comprometer o armazenamento,
validade mínima de 180 dias contados a
partir da data de entrega do produto.
GOMA - Fécula de mandioca Em pacotes
de 1 Kg, com data de validade e fabricação.
MEL (EM SACHÊ) - ln natura, com umidade
máxima de 209/1009 e sem indícios de
fermentaçâo. Apresentação em sachês de

PREçO DE AQUISIÇ/AO
vR.
VR. UNT
TOTAL

UNID

QUANT.
TOTAL

KG

11342

R$ 12,00

R$ 136 104,00

KG

5121

R$ 8,17

R$ 41 838,57

KG

445

R$ 36,33

R$ 16.166,85

KG

1879

R$ 5,15

R$ 9.676,85

KG

Ãoí o

R$ 6,13

R$ 36.283,47

KG

1861

R$ 4,46

R$ 8.300,06

5g

ABÓBORA / JERIMUM CABOCLO Abóbora / jerimum, Formato globular
achatado, casca rugosa de cor verde escuro

e
4

5

6

sem brilho, polpa amarelo intenso, de
primeira qualidade, in natura, fresca, com
aspecto. cor. cheiro e sebor próprio, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida e madura, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, apresentando grau dê maturação
que permita suportar a manipulaçáo, o
transporte e a conservaÇâo em condições
adequadas para o consumo. Peso de 1Kg
BANANA PRATA - EspeciÍcaçáo: banana
prata (kg), produto livre de impurezas que

comprometam

o consumo ou

o

armazenamento, peso de 'l Kg.
BATATA DOCE - EspeciÍlcaçáo: batata
doce, tubérculo no êstado in natura,
genuínas, sãs, dê primeira qualidade,
lavado ou escovado, coloraçáo uniÍorme;
isêntos de sujidades, insetos, parasitas,

larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Nâo deve apresentar quaisquer lesÕes de

origem física, mecânica

ou

biolóqica,

'l<^^/
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embalagem: sacos de nylon, contendo 1 Kg

7

BETERRABA - Especificação: beterraba,
tubérculo no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloraÉo uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca- Não

-1.

- ,,,

KG

8672

R$ 4,63

R$ 40.151,36

KG

10963

R$ 4,65

R$ 50.977,95

KG

1418

R$ 15,77

R$ 22 361 ,86

KG

'1690

R$ 4,51

R$ 7.621,90

KG

5002

R$ 3,64

R$ '18.207,28

KG

5634

R$ 6,40

R$ 36 057,60

deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológicâ, embalagem:
sacos de nylon, contendo 1 Kg.
CENOURA - EspeciÍlcação: cenoura, raiz

tuberosa, de tamanho médio no estado in

natura, genuínas. sãs.

I

de

primeira

qualidade, escovada, coloração uniforme;
isentas de sujeiras, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deveÍ apresentar quaisquer

de origem Íísjca, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico.
lesôes

Embalagem em sacos de nylon, contendo

1

Kg

CHETRO VERDE (PAR DE CEBOLTNHA E

COENTRO) - EspecificaÇão: cheiro verde
maço (par de cebolinha e coentro), tamanho
médio, fresca, com folhas íntegras e de

I

10

primeira qualidade; limpa, lavada

ou

escovada, livre de parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superficie externa, não
deve apresentar quaisquer lesôes de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Embalado em saco plástico cada
maço. Peso de 1 Kg.

MACAXEIRA - de 1â qualidade, tamanho
médio, adquirida a granel, em quilo (Kg),
transportados em monoblocos plásticos
frestado.

illAMAO FORMOSA

11

-

Especificação:

mamão formosa, fruto de tamanho médio,
com características Íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (pof amadurecer),
limpo, coloraÇâo uniforme, apresentando
gÍau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservaÇão em condiçÕes adequadas para
o consumo; aroma, cor e sabor típicos da

espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos e
aderidos à superfície externa Não deve

de origem
física, mecânica ou biológica. Em
apresentar quaisquer lesÕes
embalagens de 1 kg.
12

MANGA (Coité, Espada ou Rosa) - Com
aspecto globoso, mista verdes e maduras,
cor própria com polpa firme e intacta, de boa
qualidade, Iivre de reslduos e fertilizantes,

tr/
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sujidades, parasitas, larvas e sem lesóes de

origem física, acondicionada

em
monoblocos de plástico frestado. Peso 1 Kg.

MELANCIA FRESCA - Frutos com 70 a
maturaÇáo climatizada, com
aspecto. cor e cheiro e sabor proprio,
com polpa firme e intacta, devendo ser

80% de

't3

bem desenvolvido, isenta de
e larvas, material

enfermidades, parasitas

terroso

e

sujidades, sem danos físicos e

mecânicos oriundos

do

manuseio

KG

8489

R$ 2,79

R$ 23 684,31

KG

'17834

R$ 7,30

R$ '130.188,20

KG

4473

R$ 12,69

R$ 56 762,37

R$ 34,35

R$ 12 881,25

e

transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes, devendo ser

prioritariamente orgânicos

e/ou

agroecológicos. Peso 1 Kg.

TOMATE

-

EspecificaÇáo: tomate, fruto

fresco de tamanho médio,

com
primeira
qualidade; fresco, limpo, coloraÇáo
uniforme, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservaÉo em condições

caracterÍsticas integras.

14

de

adequadas para o consumo; isento de
su;idades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à supêrfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesôes de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico. Sacos
plásticos contendo de 1 kg.

BOLO- Sabores de laranja, batata, milho ou
macaxeira e redondo. Assado ao ponto e
embalados com filme plástico. Peso 1 Kg
Rótulo com data de fabricação, validade e
informaçáo nutricional.
CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO Congelada em peÇas, com no máximo 3%

de água, 10% de

gordura

e

3%

cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser
aponevroses,

isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo,
't6

em saco plástico transparente

e

atóxico,

flexível e resistente, que garanta integridade
do produto até o momento do consumo Em

KG

pacotes de 1Kg. Na embalagem devem
constar dados de identificaçáo e

informaçÕes nutricionais

do

produto,

validade mínima de 30 dias a partir da data

da entrega, no do registro no SlF, SIE ou
SIM,

GARNE BOVTNA MOíDA (MÚSCULO) 17

Resfriada com no máximo 30Â de água, 10o/o
de gordura e 3% aponevroses, cheiro, sabor
ê cor próprios sem manchas esverdeadas,
com ausência de parasitas e larvas, deve

KG

9221

R$ 33,75

"(rr^/

R$

3'1

1.208.75
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ser isenta de cartilagens e de ossos.
Embâlagem saco plástico transparente,
flexível

e

resistente,

que garanta

a

integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em pacotes de 1
Kg. Na embalagem devem constar dados de
identificação e inÍormaÇôes nutricionais do
produto, validade mínima de 30 dias a partir
da data da entrega, no do registro no SlF,
SIE ou SlM.

CARNE DE CARNEIRO - de 'l' qualidade,
natural ou resfriada, cheiro e sabor próprio
do alimento, sem pele, textura lisa, macia,
18

coloraçáo rosa-a vermelhada de
consistência firme e com pouca gordura,
livre de microrganismo causadores

de

KG

3050

R$ 26,00

R$ 79.300,00

KG

3000

R$ 26.00

R$ 78.000,00

KG

2671

R$ 38,10

R$ 101 765,10

KG

4453

R$ 23,00

R$ 102 419,00

KG

3820

R$ 17,40

R$ 66.468,00

danos à saúde do consumidor, embalagem
atóxica em filme de PVC transparente ou

saco plástico transparente, flexível

e

resistente.

CARNE DE CAPRINO - de 'l u qualidade,
natural ou resfriada, cheiro e sabor próprio
do alimento, sem pele, textura lisa, macia,
coloração rosa avermelhada de consistência
'19

e com pouca gordura, livre de
microrganismo causadores de danos à
saúde do consumidor, embalagem atóxica
em filme de PVC transparente ou saco

Ílrme

plástico transparente, flexível e resistente.

CARNE DE SOL

-

Carne bovina de 'l'

qualidade seca, elaborada pelo processo de
salge e desidrataçáo, com baixo teor de
20

gordura, textura

lisa e macia,

de

consistência Ílrme, cheiro e sabor próprio,
livre de microrganismos causado pelo
manuseio ou outros que possam causar
danos à saúde do consumidor

CARNE DE SU|NO - de 'l' qualidadê,
natural ou resfriada, cheiro e sabor próprio

do alimento. sem pele, textura lisa. macia e
21

de

consistência

firme, livre

de

microrganismo causadores de danos à
saúde do consumidor, embalagem atóxica
em filme de PVC transparente ou saco
plástico transparente, flexível e resistente.

FRANGO TIPO CAIPIRA

-

Natural

ou

resfriado, aspecto próprio, náo amolecido e
nem pegajoso, sem manchas esverdeadas,

e sabor próprio com ausência de
sujidades, parasitas ou laÍvas
cheiro

22

acondicionadas em embalagem apropriada,
saco plástico transparente e atóxico, flexível

e resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.

,u/
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POLPA DE FRUTA (ACEROLA)
Congelada, selecionade, isenta de
contaminação, acondicionadas em sacos

23

plásticos. Constar data de fabricaçâo, prazo
de validade de no mínimo 06 meses. Peso
de 1 Kg.

KG

4738

R$ 13,10

R$ 62 067,80 '-.

KG

4147

R$ 15,33

R$ 63.573.51

KG

16196

R$ 11,20

R$ 181.395,20

KG

12377

R$ 13,90

R$ 172.040,30

KG

8558

R$ 13.88

R$ 118 785.04

POLPA DE FRUTA (CAJÃ, Congelada,
selecionada, isenta de contaminaÇão,
24

acondicionadas em sacos plásticos. Constar
deta de fabricaÉo, prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Peso de 1 Kg

POLPA DE FRUTA (CAJU) - Congetada,
selecionada, isenta de contaminação,
acondicionadas em sacos plásticos. Constar
data de fabriceçáo, prazo de validade de no
mínimo 06 meses Peso de 1 Kg
POLPA DE FRUTA (MANGA) - Congetada,

selecionada, tsenta
26

de

contaminaÇão,

acondicionadas em sacos plásticos. Constar
data de fabricação, prazo de validade de no
mÍnimo 06 meses Peso de 1 Kg.
POLPA DE FRUTA (cOlABA) - Congetada,

selecionada, isenta

de

contaminação,

acondicionedas em sacos plásticos. Constar
data de fabricaÉo, prazo de validade de no
mÍnimo 06 meses. Peso de 1 Kg

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ í.984.286,58

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

no

4 de 02 de abril de 2015)

8. PRÂZO E DOS LOCAIS DE ENTREGA

.A

entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma de
entrega que poderão ser quinzenais ou mensais, variando de acordo com o
8.1

produto e a demanda da escola;

A entrega dos produtos será realizada nas escolas designadas pela
Secretaria de Educação, na ordem de compra respectiva;
8.3. Os produtos seráo recebidos pelo(a) Presidente do Conselho Escolar da
Unidade Executora, conjuntamente com o Diretor da Escola, onde os mesmos
atestarão os recebimentos e prestaráo contas junto a Secretaria de Educação
8.4. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a náo comprometer o
funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade
de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e sêr necessariamente
aprovada pela Secretária, Ordenadora de Despesas;
8.5. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogaçÕes de prazo.
10.6. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem
recusados pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega
deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de alé 02 (dois) dias úteis,
contados do recebimento.
8-2.

4t

r/

PRTTEITüiI

Fa2.ndo I.is

l)E

Por

VoEê

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
9.1 . O Contrato terá validade de 31 de dezem

10.1. As despesas contratuais correrão por conta das seguintes dotações
orçamentarias
a) 08.08.12.368.0196.2.035 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO
ESCOLAR - PNAE, fonte de recurso í22.0000.00 - Transferência de Recursos do
FNDE - Referente ao Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar - PNAE
10.1.1. Para a aquisição dos produtos elencados nesse termo de referência será
utilizado o elemento de despesas n" 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

-

íí.

cRlTÉRros DE SELEçÃO DOS BENEFTCTÁR|OS

11.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas seráo divididos em: grupo de
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de
projetos do estado, e grupo de propostas do País.
11.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:
| O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais
grupos;
ll O grupo de projetos de fornecedores de Região GeográÍica lmediata tem
prioridade sobre o de Região Geográfica lntermediária, o do estado e o do País;
lll - o grupo de projetos de fornecedores da Região GeográÍica lntermediária tem
prioridade sobre o do estado e do país;
lV - O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
í í.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade
para seleção:
Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas
e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes,
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais
Grupos lnformais de assentamentos de reforma agÍátia, comunidades
quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de mínimo, 50%
+í (Cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados das organizações
produtivas respectivamente, conforme identificaçáo na(s) DAP(s)
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §
20 inciso I do art. 35 da Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2020, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da
quadro de
reforma agrária, quilombolas
indÍgenas
prioridade
associados/cooperados. Para empate entre Grupos lnformais, terão
os
grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agtátia,
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
ll Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei no 10.831/2003, o Decreto no 6.32312007 e devido
cadastro no MAPA;

-
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- os Grupos Formais sobre os Grupos lnformais, estes sobre
lndividuais, e estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras
conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 20
inciso lll do art. 35 da Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2020, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores
familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/
cooperados, conforme DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo
consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos
produtos a serem adquiridos entre as organizaçÕes finalistas.
11.4 Caso a Entidade Executora náo obtenha as quantidades necessárias de
produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deveráo ser
complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios
de seleção e priorização citados nos itens 11.1 e 1í.2.
12. MINUTA DO CONTRATO
CoNTRATO No ..................
GoNTRATO

N.o

t2021.

DE

AOUTSTÇÃO
DE
CONTRATO
DA
ALIMENTICIOS
GÊNEROS
FAMILIAR PARA A
AGRICULTURA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE;

, pessoa jurídica de direito público,
Prefeitura Municipal de
com sede
- Ceará,
- Rua
- Bairro
(a) Sr. (a)
representada neste ato pelo (a) Secretario (a) Municipal,
, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro
lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à
f,
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 disposiçôes da Lei n' 11.94712009 e suas alterações e da Lei
n' 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no
resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
inscrita no CNPJ:

à

o

Av.

, o_,

_,

CúUSULA PRlMElRA:
E objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÂO ESCOLAR, PARA ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O
ANO LETTVO DE2021 JUNTO A SECRETARTA DE EDUCAÇÃO DE CRATEUSCE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a
CHAMADA PUBLICA n.o _,
o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
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CLAUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito em anexo a este
Contrato.

CúUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar.
CLAUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos em
anexo, de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
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.

CúUSULA QUINTA:
despesas contratuais correrão

As

por conta das seguintes dotações
orçamentarias:
a) 08.08.12.368.0í96.2.035
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE, fonte de recurso 122.0000.00 - Transferência de Recursos do
FNDE - Referente ao Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar - PNAE
Para a aquisição dos produtos elencados nesse termo contratual será utilizado o
elemento de despesas n" 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

-

GúUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta,
alínea "a", e após a kamitação do processo para instrução e liquidação, efetuará
o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

cúUSULA 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 0,1o/o ào dia, sobre o valor da parcela vencida.

CúUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 1í
do artigo 45 da Resolução CD/FNDE no 2612013 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
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Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando
disposição para comprovaçáo.

CúUSULA NoNA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuçâo do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CúUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em Íazâo 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 econômicofinanceiro, garantindoJhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo
por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A Íiscalizaçáo do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato,
da Secretaria Municipal de Educaçáo, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou
pela legislação.
CLÁUSULA TERCEIRA:
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condíções contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de
25V:o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no
§ 1s, do art. 65, da Lei de Licitações

CúUSULA DÉCIMA QUARTA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PUBLICA n.o
12021 , conforme
§1o do aÍ1.14 da lei n.o 11.94712009 e
Resolução/CD/FNDE no 26, de 17 de junho de 2013, alterada pelas resoluções:
Resolução/CD/FNDE no 4 de 02 de abril de 2015;
Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de2O2O;
Resolução/CD/FNDE no. 20 de 02 de dezembro de2020;

d)
e)
í)
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal
as partes, resguardadas as suas condiçÕes essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
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, úansmitido pelas partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA:
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.

GúUSULA DÉCIMA oITAVA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3í de Dezembro
de 2021-

CúUSULA DÉCIMA NONA:
É competente o Foro da Comarca de Crateús
controvérsia que se originar deste contrato.

-

Ceará, para dirimir qualquer

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Crateús -

Ce-----,

CONTRATADO(S) (lndividual ou Grupo
lnformal) (Grupo Formal)
Contratada
TESTEMUNHAS:
1

2

de

---------

de

--.

Luiza Aurélia Co ta dos Santos Teixeira
Secretária Municipal da Educação
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Produtos

Unidade
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RELAçÃO E ESPEC|F|CAçÃO DOS ITENS

Periodicidade de
Entrega

Quantidade

Preços de aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
Chamada Públical
Valor do Contrato

Crateús

-

Ce, 17 de Março de 2021.

Preço
Total

PRT'EITUXI

Írtrndo Irls PoÍ

llE

Yocl

ANEXO II
MODELO DE CONTRATO DE AQU|S!çÃO OA AGRTCULTURA FAM|L|AR pA
PNAE
CONTRATO N."

t2021.

CONTRATO DE AAUISIçÃO DE GÊNEROS
ALIMENT|CIOS DA AGRICULTURA FAM]LIAR
PARA A ALIMENTAçÃO ESCOLAR/PNAE;
pessoa jurídica de direito público,
, com sede à Prefeitura Municipal de
- Rua
- Bairro
- Ceará,
representada neste ato pelo (a) Secretario (a) Municipal,
(a) Sr. (a)
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro
lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
inscrita no CNPJ:

o

Av.

tr.o_, em (municipio),

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 11.94712009 e suas alterações e da Lei
no 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no O0112021
SEDUC, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:

CúUSULA PRIMEIRA:
E objeto desta contratação a AQUlslÇÃo DE GÊNERos ALIMENT|CIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM.ENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O
ANO LETTVO DE2021JUNTO A SECRETARTA DE EDUCAÇÃO DE CRATEUSCE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a
CHAMADA PÚBLICA n." 001t2021 SEDUC, o qual fica fazendo parte integrante
do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

cúUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito em anexo a este
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçáo,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CúUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos em
anexo, de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentaçáo no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
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b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedo rda
,§
cálculo do preço já devem estar incluidas as des pes
humanos e materiais, assim como com os encargos fisca IS, SOC rats, comerctats,
úabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CúUSULA QUTNTA:
despesas contratuais correrão

As

por conta das

seguintes dotaçóes

orçamentarias:

a)

-

08.08.12.368.0196.2.035
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE, fonte de recurso í22.0000.00 - Transferência de Recursos do
FNDE - Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Para a aquisição dos produtos elencados nesse termo contratual será utilizado o
elemento de despesas no 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

CúUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta,
alínea "a", e após a tramitaçáo do processo para instrução e liquidação, efetuará
o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CúUSULA sÉTIMA:
O CONTRATANTE que náo seguir a forma de liberação de recursos para
pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais
juros de 0,1o/o ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CúUSULA oITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 1í
do artigo 45 da Resolução CD/FNDE no 2612013 as cópias das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas
prestaçôes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentaçáo Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLAUSULA 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
fiscalizaçâo.

CúUSUI..A DÉCIMA:

O CONTRATANTE em Íazáo 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 infraçáo contratual ou
inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sançóes motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar
caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilibrio econômico-
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cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CúUSULA DÉGIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato,
da Secretaria Municipal de Educaçáo, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou
pela legislação.

CLAUSULA TERCEIRA:
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressÕes no quantitativo do objeto contratual, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no
§ '1o, do art. 65, da Lei de Licitações

CúUSULA DÉCIMA QUARTA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PUBLICA n.o

OO1\2O21

SEDUC, conforme §1o do art.14 da lei n.o 11.94712009 e Resolução/CD/FNDE
26, de 17 de junho de 2013, alterada pelas resoluções:
Resolução/CD/FNDE no 4 de 02 de abril de 2015;
Resolução/CD/FNDE no 6 de 08 de maio de 2020;
Resolução/CD/FNDE no. 20 de02 de dezembro de2020:

no

a)
b)
c)

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

cúUSULA DÉcIMA SEXTA:
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.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
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 notificaçáo ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partês;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3í de Dezembro
de 2021.
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CúUSULA DECIMA NoNA:
É competente o Foro da Comarca de Crateús

Ceará, para dirimir qualqu e

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.

Crateús -

Ce----,

CONTRATADO(S) (lndividual ou Grupo
lnformal) (Grupo Formal)
Contratada
TESTEMUNHAS:
1

2

de

de

Luiza Aurelia
dos Santos Teixeira
Secretária Municipal da Educação
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Produtos

Unidade

MUNTOpTO
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RELAÇÃO E ESPECIFTCAÇÃO DOS TTENS

Periodicidade de
Entrega

Preços de aquisição
Preço Unitário
(divulgado na
Chamada Pública)
Valor do Contrato
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Preço
Total
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ANEXO lll
MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTA Ão ESCoLAR/PNAE
IDENTIFICAçÃO DA PRO,POSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAUCHAMADA
PUBLICA N' OO1'2021 SEDUC
I .IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
2. CNPJ

1. Nome do Proponente

4. Municipio/UF

3. EndereÇo

7. CEP

6. DDD/Fone

5. E-mail
9. Banco

8. No DAP Jurídica

Agência

10.

12.

No

Associados

de

13- No de Associados de acordo com a
Lei no 1í.326/2006

15.

Nome
representante legal
18. Endereço
II- IDENTIFICA
1. Nome da Entidade

do

11. Conta

No

da

Conta

Corrente

14. No de

Associados
com DAP Física
17. DDD/Fone

16. CPF

19. Município/ UF
O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
3. Município/UF

2. CNPJ

5. DDD/Fone

4. Endereço

7. CPF
6. Nome do representante e e-mail
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS
4. Preço de Aquisição3.
1 . Produto
2. Unidade
Quantidade
4.2. Total
4.1. Unitário

5.

Cronog rama
de
Enúega dos
Produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n xxxx/2O_ (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
Declaro que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados.
Declaro que será realizado controle para o atendimento do limite individual de venda
dos cooperados/associados
Local e Data

Assinatura do
Representante do Grupo
Forma

Jr-/

Fone/E-mail

PIETEITUIA

Farondo

Iris PoÍ

DE

Yoca

ANEXO il.il
MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
TDENTTFTCAÇÂO DA PROPOSTA DE ATENDTMENTO AO EDTTAUCHAMADA
PUBLICA NO OO1/2021 SEDUC
.
I IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL

í.

2. CPF

Nome do Proponente

4. Município/UF

3. Endereço

6. No DAP Física
12. No de
Associados

. Produto

7. DDD/Fone

8.

13. No de Associados de acordo com a
Lei no í1.326/2006

9. Banco
1

5. CEP
E-mail(q uand ohouver)

14. No de Associados com
DAP Física
1 1 . No da Conta Corrente

Aqência
II - RELA
O DE PRODUTOS
2. Unidade
3.
4. Preço de AquisiçãoQuantidade
4.1 . Unitário
4.2. Tolal
10. No da

5.

Cronog rama

de
Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n x001/20_ (o mesmo que consta na chamada
ública
III - IDENTIFICA AO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

Município

CNPJ

Endereço

Fone
Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condiçôes estabelecidas neste projeto e que as
informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Declaro que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda
Assinatura do Fornecedor CPF
Local e Data
lndividual

,fut

/

ANEXO IV - REGIOES-GEOGRAFICAS-IBGE-COMPOSICAO-POR-MUNICIP

cód.
IBGE

UF

2312601 CE

2312403
2310852
2310258
2310209
2310100
2309706
2309607
2307700
2307650
2306256
2305233
2304954
2304400
2304285
2303956
2303709
2303501
2302206
2301000
2313807
2313757
2313559
2313500
2308377
2306405
2300754
23í 1603
2309805
2309458
2309102
2306504
2305100
2302909
2302107
2301950
2301406
2301208
2300150
2310407
2307635
2306603
2303006
2302800
2302404

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Nome do
M

unicípio

São Luís do Curu
São Gonçalo do
Amarante
Pindoretama
Paraipaba
Paracuru
Palmácia
Pacatuba
Pacajus
Maranguape
Maracanaú
Itaitinga
Horizonte
Guaiúba
Fortaleza
Eusébio
Chorozinho
Caucaia
Cascavel
Beberibe
Aquiraz
Uruburetama
Umirim
Tururu
Trairi
MiraÍma
Itapipoca
Amontada
Redençáo
Pacoti
Ocara
Mulungu
Itapiúna
Guaramiranga
Capistrano
Baturite
Barreira
Aratuba
Aracoiaba
Acarape
Paramoti
Madalena
Itatira
Caridade
Ca n inde
Boa Viagem

Nome do
Município da
Regiâo
lntermediária
lntermediária
São Luís do Curu
Nome da
Região

Fortaleza

São Gonçalo do
Amarante
Pindoretama
Paraipaba
Paracuru
Palmácia
Pacatuba
Pacaius
Maranguape
Maracanaú
Itaitinqa
Horizonte
Guaiúba
Fortaleza
Eusébio
Chorozinho
Caucaia
Cascavel
Beberibe
Aquiraz
Uruburetama
Umirim
Tururu
Trairi
Miraíma
Itapipoca
Amontada
Redenção
Pacoti
Ocara
Mulunqu
Itapiúna
Guaramiranqa
Capistrano
Baturité
Barreira
Aratuba
Aracoiaba
Acarape
Paramoti
Madalena
Itatira
Caridade
Canindé
Boa Viagem

Nome da
Região
Imêdiata

Nome do
Município da
Região lmediata
São Luís do Curu
Sáo Gonçalo do
Amarante
Pindoretama
Paraipaba
Paracuru
Palmácia
Pacatuba
Pacajus
Maranguape

Fortaleza

Itapipoca

RedençãoAcarape

Canindé

,!rr/

lVlaracanaú

Itaitinqa
Horizonte
Guaiúba
Fortaleza
Eusebio
Chorozinho
Caucaia
Cascavel
Beberibe
Aquiraz
Uruburetama
Umirim
Tururu
Trairi
[/ ira ím a
Itapipoca
Amontada
Redenção
Pacoti
Ocara
Mulunqu
Itapiúna
Guaramiranga
Capistrano
Baturité
Barreira
Aratuba
Aracoiaba
Acarape
Paramoti
Madalena
Itatira
Caridade
Canindé
Boa Viaqem

PREFEIIURA

trraodo la is PoÍ
23í 3351
2310704
2306306
2306108
2304608
2300903
2313005
2312700
2311405
231 1306
2310506
2308351
2305332
2305266

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Í)t

Voca

2312502
2311801
2311504
2311231
23í 0803
2310001
2308708

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

TejuÇuoca
Pentecoste
Itapagé
lrauçuba
General Sampaio
Apuiarés
Solonó le
Senador Pom
Quixeramobim
Quixadá
Pedra Branca
Mithã
lbicuitinoa
lbaretama
Deputado lrapuan
Pinheiro
Choró
Banabuiú
Tabuleiro do
Norte
São João do
J
uaribe
Russas
Quixeré
Potiretama
Pereiro
Palhano
Morada Nova

2307601
2306900
2306801
2306702
2306009
2304277
2300705
2307007
2306207
2305357
2304459

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Limoeiro do Norte
uaribe
uaribara
uaretama
lracema
Ererê
Alto Santo
J
uaruana
Itaiçaba
lca ul
Fortim
Aracati
Saboeiro
Quixelô
Piquet Carneiro
Mombaça
Jucás
lguatu
Cedro
Catarina
Cariús
Acopiara
Umari

2304269 CE
2303931 CE
2301851 CE
2313104 CE

2301 109
231 1900
231 1355

2310902
2308500
2307403
2305506
2303808
2303600
2303303
2300309
2313708

Quixadá

J
J
J

Tejuçuoca
Pentecoste
Itapaqé
lrauÇuba
General Sampaio
Apuiarés
Solonópole
Senador Pompeu
Quixeramobim
Quixadá
Pedra Branca
Mithã
lbicuitinga
lbaretama
Deputado
lrapuan Pinheiro
Choró
Banabuiú
Tabuleiro do
Norte
Sáo João do
Jaquaribe
Russas
Quixeré
Potiretama
Pereiro
Palhano
Morada Nova

Tejuçuocâ
Itapagé

lrauÇuba

Limoeiro do Norte
Jaquaribe
Jaguaribara
Jaquaretama
lracema
Ererê
Alto Santo
Jaguaruana

General Sampaio
ApuÍarés
Solonópole
Senador Pompeu
Quixeramobim
Ouixadá
Pedra Branca
Mithã
lbicuitinqa
lbaretama
Deputado
lrapuan Pinheiro
Choró
Banabuiú
Tabuleiro do
Norte
São Joáo do
Jaguaribe
Russas
Quixeré
Potiretama
Pereiro
Palhano
Morada Nova
Limoeiro do
Norte
Jaguaribe
Jaquaribara
Jaguaretama
lracema
Ererê
Alto Santo
Jaguaruana

ItaiÇaba

ItaiÇaba

lcapui
Fortim
Aracati
Saboeiro
Quixelô
Piquet Carneiro

Quixadá

Russas Limoeiro
do Norte

Aracati

MombaÇa

lguatu

.'...-

Pentecoste' .-Itapaqé

Jucás
lguatu
Cedro
Catarina
Cariús
Acopiara
Umari

lguatu

lcó

h)r/

lcapuí
Fortim
Aracati
Saboeiro
Quixelô
Piquet Carneiro
MombaÇa
Jucás
lquatu
Cedro
Catarina
Cariús
Acopiara
U mari

i.

PRtÍElruRl
Írraído Ial3 Poí
2309508
2305704
2305407
2301802
2314003
2313252
2312106
231 1959
2311207
2309201
230840í

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

0t

Yoca

2307s02 CE

Orós
lpaumirim
lcó
Baixio
Vázea Alegre
Tarrafas
Santana do Cariri
Salitre
Potenqi
Nova Olinda
Missão Velha
Lavras da
Mangabeira

2307304
2307106
2304806
2304301
2304202
2303204
2302701
2301901
2301703
2301604
2301307

CE
CE
CE
CE
CE
CE

Juazeiro do Norte
Jardim
Granjeiro
Farias Brito
Crato
Caririaçu
Campos Sales
Barbalha
Aurora
Assaré
Araripe

2300804
2300606
2300408
2311108
2310605
2308302
2308104
2307205
2302503
2302008
2300101
2313203
2311264
231 1009
2309409
2309300

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

2308609
23056s4
2305605
2304103
2301257
2313302
2310308
2301505
2313955

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

CE
CE
CE
CE
CE

Antonina do Norte
Altaneira
Aiuaba
Porteirâs
Penaforte
Milagres
Mauriti
Jati
Brejo Santo
Barro
Abarara
Tamboril
Quiterianópolis
Poranga
Novo Oriente
Nova Russas
Monsenhor
Tabosa
lpaporanga
lndependência
Crateús
Ararendá
Tauá
Parambu
Arneiroz
Varjota

Orós
lpaumirim
lcó
Baixio
Várzea Aleqre
Tarrafas
Santana do Cariri
Salitre
Potenqi
Nova Olinda
Missão Velha
Lavras da

Juazeiro do
Norte

Crateús

Sobral

Orós
lpaumirim
lcó
Baixio
Várzea Alegre
Tarrafas
Santana do Cariri
Salitre
Potenqi
Nova Olinda
Missão Velha
Lavras da
Manqabeira
Mangabeara
Juazeiro do
Norte
Juazeiro do Norte
Jardim
Jardim
Juazeiro do Granieiro
Granieiro
Norte
Farias Brito
Farias Brito
Crato
Crato
CaririaÇu
Caririaçu
Campos Sales
Campos Sales
Barbalha
Barbalha
Aurora
Aurora
Assaré
Assaré
Araripe
Araripe
Antonina do
Antonina do
Norte
Norte
Altaneira
Altaneira
Aiuaba
Aiuaba
Porteiras
Porteiras
Penaforte
Penaforte
Milaqres
Milagres
Mauriti
Mauriti
Brejo
Jati
Santo
Jati
Breio Santo
Breio Santo
Barro
Barro
Abaiara
Abaiara
Tamboril
Tamboril
Quiterianópolis
Quiterianópolis
Poranoa
Poranga
Novo Oriente
Novo Oriente
Nova Russas
Nova Russas
Monsenhor
Monsenhor
Crateús
Tabosa
Tabosa
lpaporanga
lpaporanqa
lndependência
lndependência
Crateús
Crateús
Ararendá
Ararendá
Tauá
Tauá
Parambu
Tauá
Parambu
Arneiroz
Arneiroz
Varjota
Varjota
Sobral

JrtJ

PREFíITURA

tarBndo
2313906
2312908
2312809
2312205

CE
CE
CE
CE

2312007
2311702
2309904
2309003
2308906
2308807
2308203
2308005
2307908
2305209
2304905
2304657
2304509
2304350
2304004
2303659
2303105
2300507
2314102
2313609
2313401
2312304
231095í
2305902
2305803
2305308

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

2305001
2304236
2303402
2307809

CE
CE
CE
CE

230725É CE
2306553 CE
2304251 CE
2302305 CE
2300200 CE
2304707 CE
2303907 CE
2302602 CE
2302057 CE
Fonte: IBGE

llais Por

DE

Lrnicef

Você

Uruoca
Sobral
Senador Sá
Santa Quitéria
Santana do
Acaraú
Reriutaba
Pacujá
ltlucambo
Morrinhos
Moraújo
Meruoca
Massapê
Martinópole
Hidrolândia
Groaíras
GraÇa
Frecheirinha
Forquilha
Coreaú
Catunda
Cariré
Alcântaras
ViÇosa do Ceará
Ubaiara
Tianguá
São Benedilo
Pires Ferreira
lpueiras
lpu
lbiapina
Guaraciaba do
Norte
Croatá
Carnaubal
Marco
Jijoca de
Jericoacoara
Itarema
Cruz
Bela Cruz
Acaraú
Granja
Chaval
Camocrm
uinha
20í 7

Uruoca
Sobral
Senador Sá
Santa Quitéria
Santana do
Acaraú
Reriutaba
Pacujá
M ucambo
Morrinhos
Moraúio
Meruoca
Massapê
Martinópolê
Hidrolândia
Groaíras
Graça
Frecheirinha
Forquilha
Coreaú
Catunda
Cariré
Alcântaras
ViÇosa do Ceará
Ubaiara
Tianquá
São Benedito
Pires Ferreira
lpueiras
lpu
lbiapina
Guaraciaba do
Norte
Croatá
Carnaubal
Marco
Jiioca de
Jericoacoara
Itarema
Cruz
Bela Cruz
Acaraú
Granja
Chaval
Camocim
Barroquinha

.ltr.4/

úuoca

- \,.Ít.ilôJ

Sobral i'..: ";.'--'"
Senador
Santa Quitéria
Sanlana do
Acaraú
Reriutaba
Pacujá
M ucambo
Morrinhos
Moraújo
Meruoca
Massapê
Martinópole
Hidrolândia
Groaíras
Graça
Frecheirinha
Forquilha
Coreaú
Catunda
Cariré
Alcântaras
ViÇosa do Cêará
Ubajara
Tianquá
São Benedito
São
Benedito - Pires Ferreira
lpueiras
lpu Guaraciaba lpu
do Norte - lbiapina
Tianguá
Guaraciaba do
Norte
Croatá
Carnaubal
Marco
Jijoca de
Jericoacoara
Itarema
Acaraú
Cruz
Bela Cruz
Acaraú
Granja
Chavai
Camocim
Camocim
Barroquinha

