
 
 

 

        

CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS CADASTRADOS NO 
PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - TERMO DE ADESÃO MUNICIPAL. 
 
CHAMADA PÚBLICA Nº PMC 02/2019 
 

 
Prefeitura do Município de Canoinhas (SC). 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
 
 

Chamada Pública nº PMC 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do 
Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea - PAA 
Municipal, com dispensa de licitação, para doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme 
disposto pelo Artigo 19 da Lei nº 10.696/2003 e pelo Convênio nº 0714/2013. 
 
A Prefeitura de Canoinhas - SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, inscrita 
no CNPJ nº 83102384/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Gilberto dos Passos, no uso de suas prerrogativas 
legais, e considerando o disposto no art.19 da Lei 10.696/2003, e no Termo de Convênio nº 0714/2013, vem por 
intermédio das Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Rural, realizar Chamada Pública para aquisição de 
gêneros alimentícios, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares rurais, enquadrados 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, destinados ao abastecimento alimentar 
municipal, no período de 22 de julho de 2019 a 22 de julho de 2020.  
 
1. Objeto - O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, para 
a doação a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Programa Nacional de Aquisição de 
Alimentos - modalidade Compra para Doação Simultânea Municipal, conforme especificações dos gêneros alimentícios 
abaixo. 
 

Alimento Preço (R$/KG) 

Abóbora 1,70 

Abóbora Cabotiá 1,90 

Abobrinha 2,01 

Acelga 5,46 

Agrião 11,14 

Aipim com casca 2,11 

Alface 3,82 

Alface americana 5,17 

Alho 12,88 

Almeirão 3,63 

Ameixa 3,35 

Amora-Preta 4,18 

Batata Doce 2,00 

Batata Salsa 5,04 

Batata/ Batatinha 2,35 

Beterraba 2,18 

Brócolis 4,35 

Cebola 2,83 

Cenoura 2,59 



 
 

 

Chicória 2,75 

Chuchu 2,1 

Couve-Flor 5,13 

Couve Folha 6,06 

Espinafre 4,13 

Feijão Preto 5,00 

Kiwi 8,53 

Laranja 1,97 

Limão 4,27 

Maçã 4,74 

Melancia 1,45 

Milho Verde Espiga 3,54 

Moranga 1,84 

Moranguinho 12,57 

Pepino Salada 2,34 

Pera 7,35 

Pêssego 7,57 

Pimentão Verde 3,86 

Pimentão 
Vermelho/Amarelo 

8,50 

Pinhão 5,63 

Rabanete 3,82 

Repolho 1,91 

Rúcula 6,65 

Tangerina 3,03 

Tempero Verde 9,89 

Tomate 3,92 

Uva 7,96 

Vagem 5,94 

 
2. Agricultores Familiares Elegíveis 
2.1  Serão aceitas propostas de agricultores familiares individuais enquadrados no PRONAF. 
2.2  Em caso de insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para a aquisição de alimentos de todos os agricultores 
familiares proponentes, serão utilizados os critérios de classificação descritos abaixo no item 5.1 deste edital. 
 
3. Prazo para a Apresentação de Propostas. 
 
Os Agricultores Individuais deverão apresentar a documentação para habilitação no dia 10 de Setembro de 2019 as 
08h30min na Sala de Reuniões do PAVI, sito à Frei Menandro Kamps, 879 – Centro, Canoinhas – SC, ao lado do 
CREAS. 
 
4. Documentos de Habilitação a serem apresentados pelos candidatos em um único envelope, que deverá 
conter sob pena de inabilitação: 

a. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b. Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao PRONAF ou extrato de DAP) ativa;  

c. Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual, conforme modelo do Anexo I deste Edital; 

d. Relatório analítico junto ao Bloco de Notas (Extrato de vendas por produtos) que comprove a Inserção no CadÚnico, 



 
 

 

caso o agricultor individual se enquadre no Item 3 dos Critérios de Priorização do item 5.1 deste edital. 
 
5. Critérios de Priorização dos Agricultores Familiares 
 
5.1  Serão utilizados os seguintes critérios de priorização para a elaboração da lista classificatória dos agricultores 
familiares, aptos a fornecerem produtos ao PAA: 
 

Item Critério Indicador Pontuação 

1- Continuidade¹ 
Agricultor Familiar que participou do PAA 
Municipal encerrado em julho de 2019. 

10 (dez) 

2 - Grupos Especiais
2
 

Agricultor Familiar pertencente ao Grupo 
Especial. 

09 (nove) 

3 - 
Grupo “B” do PRONAF ou Inseridos no 
CadÚnico. 

Agricultores Familiares pertencentes ao 
Grupo “B” do PRONAF ou inseridos no 
CadÚnico. 

08 (oito) 

4 - Gênero 
Mulheres Trabalhadoras Rurais 
Pronafianas. 

Mulheres Titulares de DAPs. 07 (sete) 

5 – Agricultores 
Familiares 

Agricultores Familiares não inseridos em 
nenhum dos critérios a cima. 

 01 (um) 

 

¹ Entende-se por continuidade o atendimento aos agricultores familiares Pronafianos que participaram do PAA Municipal em convênios encerrados no 

ano de 2019. 
2 

 Entende como Grupo Especial os agricultores familiares pronafianos definidos de acordo com a portaria MDA n.º 111, de 20/11/03, quais sejam: 

quilombolas, comunidades indígenas, agroextrativistas, ribeirinhos e atingidos por barragens, além dos assentados e pré-assentados. 

 
5.2 Os Agricultores familiares selecionados serão aqueles que tiverem maior pontuação, os quais poderão ser 
inseridos no Projeto de Aquisição e Distribuição de Alimentos original ou na lista de Reserva do PAA. 
 
5.3 O programa possui 32 (trinta e duas) vagas, de acordo com a portaria do MDS n.º 52 de 18/07/2015, portanto serão 
selecionados no máximo 32 (trinta e dois) agricultores familiares individuais para participarem do programa. 
 
 
5.4 A fim de cumprir com o número máximo de participantes, caso ocorram empates nos critérios de seleção, será 
realizado sorteio entre os empatados para definir os agricultores familiares individuais que farão parte do programa. 
 
6. Local e periodicidade de entrega dos Produtos 



 
 

 

Os Gêneros Alimentícios deverão ser entregues na UDAF (Unidade de aquisição e distribuição de produtos da 
agricultura familiar), sito a Avenida Vereador Moisés Damaso da Silveira, S/N, Piedade, nas segundas e quartas-feiras, 
das 07h30min às 10h00min, no período de 22 de julho de 2019 a 22 de julho de 2020, na qual o Coordenador do PAA 
atestará seu recebimento. 
 
7. Pagamento 
 
7.1 O pagamento será realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) diretamente aos 
beneficiários fornecedores por meio de crédito em cartão bancário gerado pelo PAA e disponibilizado na agência 
bancária indicada pela Unidade Executora no ato da vinculação dos beneficiários fornecedores a Proposta de 
Participação. 
 
8. Responsabilidade dos fornecedores 
 
8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias 
para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às 
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 
 
8.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e 
qualidade estabelecida na legislação vigente; 
 
8.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública;  
 
8.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios diretamente nos locais indicados pelas Secretarias 
requisitantes. 
 
9. Fatos Supervenientes 
 
9.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das 
diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a 
prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão das Secretarias Municipais 
interessadas, poderá haver: 
a) Adiamento do processo; 
b) revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

10. Da Execução e Fiscalização e Recebimento do Objeto 
10.1 – Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização da execução da 
entrega dos produtos objeto deste Edital os servidores Itamar Zakaluzne, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e a Servidora Caroline Regina Tremel, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
nomeados pela Portaria Nº 241/2019, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente 
contratação, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos produtos e após conferência prévia do objeto contratado 
encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
 
10.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado pelos danos 
causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos. 



 
 

 

10.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade do 
contratado quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
 
10.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
 
10.5 - Ao preposto do contratado competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses do vencedor da licitação perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
11. Disposições Gerais 
 
11.1 Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas diretamente no Setor de Segurança Alimentar, sito a 
Rua Almeida Cardoso 822 – Centro, Canoinhas-SC, ou ainda pelo telefone n.º 3622 7139. 
 
11.2 O Limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais), por DAP por ano civil; 
 
11.3 Os preços dos gêneros alimentícios foram definidos pela média de 3 (três) pesquisas de preços praticados no 
mercado atacadista local, apurados nos últimos 12 (doze) meses, conforme o Art. 7º da Resolução N

o
 59, de 

10/07/2013. 
 
11.4 A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares serão pactuados 
no Projeto de Execução a ser elaborado pela Prefeitura do Município de Canoinhas através da equipe técnica de 
execução do PAA Municipal, quando da conclusão do processo de seleção e lançamento das informações no SISPAA. 
 
11.5 Todos os agricultores individuais, que apresentarem propostas neste Edital, com a documentação requerida em 
anexo, poderão fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem de prioridade indicada nos critérios de priorização dos 
agricultores. 
 
12. FORO 
 
12.1 A presente Chamada Pública é regulada pelas Leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro do 
Município de Canoinhas para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

Canoinhas, SC, 20 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
     Gilberto dos Passos                                                                              Winston Beyersdoff Lucchiari        

Prefeito          Assessoria Jurídica 



 
 

 

Anexo 1- Modelo de Proposta de Fornecimento de Alimentos para Agricultores Individuais. Proposta nº 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PAA MUNICIPAL. 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

1. Nome do Proponente: 

2. Endereço:                                                    3.Município: Canoinhas                                                  4.CEP: 89460-090 

5. Nº DAP: 6.CPF: 7. Fone: 

RELAÇÃO DE PRODUTOS 

Produto Quantidade Total para o período em Kg Periodicidade de Entrega 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Assinatura do proponente 


