
CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES 

FAMILIARES 

LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Chamada Pública n.º 1, de 08 de Março de 2017, para aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade 

Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea Municipal – PAA Municipal, com 

dispensa de licitação, para doação as entidades que atendem pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, conforme disposto pela Lei nº12512/2011, Resolução nº59/2013 e o 

Plano Operacional nº2268/2016 – Modalidade Compra com doação simultânea e Termo de 

adesão nº1010/2014.

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim pessoa jurídica de direito público, 

com sede à Praça Jerônymo Monteiro, nº32, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.165.588/0001-90, representado neste ato pelo Prefeito, Victor da Silva Coelho, no uso de 

suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.17 da Lei 12512/2011, e no Termo 

de Adesão nº 1010/2014, vem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios e seleção de 

agricultores, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares e 

empreendedores familiares rurais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF, incluídas suas organizações econômicas – cooperativas e 

associações, destinados ao abastecimento alimentar municipal, no período de 08 de Março a 07 

de Abril de 2017.

1. Objeto

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

Agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária, para 



doação as entidades que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, 

atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra para Doação 

Simultânea Municipal, conforme especificações dos gêneros alimentícios contidas no Anexo 1 

dessa Chamada Pública.

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 aquisição de 

alimentos de todos os agricultores familiares proponentes, serão utilizados os critérios 

de priorização especificados na tabela 1 deste edital.

3. Prazo para Apresentação de Propostas

Os agricultores individuais de Cachoeiro de Itapemirim deverão apresentar a 

documentação para habilitação de 08 de Março a 07 de Abril de 2017, das 12:00 às 17:00 

horas, na Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, com sede à Rua Joubert Alves Ayub nº 

48/50, Ilha da Luz, nesta cidade. 

Caso agricultores do município não apresentem proposta para algum item, agricultores 

de municípios vizinhos poderão participar nestes itens, atendendo os critérios do Edital e em 

casos de produtos manipulados ser inspecionado pelo Serviço de Vigilância Sanitária.

4. Documentos de Habilitação a serem apresentados pelos candidatos

4.1. Agricultor Individual

Os documentos obrigatórios, de habilitação, para o agricultor familiar individual, 

deverão ser entregues em um único envelope, sob pena de inabilitação:

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

b. Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) com extrato da DAP;

c. Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual, conforme 



modelo do Anexo I deste Edital.

d. Na Hipótese dos produtores certificados, apresentar o comprovante.

Junto aos documentos obrigatórios, o agricultor familiar individual, deverá enviar o 

NIS - Número de Identificação Social, se possuir, mesmo se tratando esse de um documento 

não obrigatório, mais é um critério de pontuação.

5. Critérios de Priorização dos Agricultores Familiares

5.1. Serão utilizados os critérios de priorização para elaboração da lista classificatória 

dos agricultores familiares, aptos a fornecerem produtos ao PAA:

Tabela 1 - Critérios de priorização 

Item Critério Indicador

Elementos de 

Pontuação

SituaçãoPontos

1
Grupo 

Prioritário

1.a) cadUnico, 

quilombola, 

assentados da 

reforma agrária.

Agricultor 

individual até 

atingir 40% do 

total de 

beneficiados

10

2
Grupos 

Prioritário

2.a) Agricultora 

familiar 

Agricultor 

individual até 

atingir 40% do 

total de 

beneficiados

10

3

Agricultores 

familiares do 

Município que 

entregou 

produtos no 

PAA 2014/15

3.a) 

Agricultores 

familiares não 

inseridos em 

nenhum dos 

critérios acima

Agricultor 

familiar 

individual 

9

4

Agricultores 

familiares do 

Município 

3.a) 

Agricultores 

familiares não 

inseridos em 

nenhum dos 

critérios acima 

(1, 2 e 3)

Agricultor 

familiar 

individual 

6

5

Agricultores 

familiares de 

fora do 

Município

4.a) 

Agricultores 

familiares 

inseridos nos 

critérios acima

Agricultor 

familiar 

individual 

4
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Elementos de 

Pontuação

SituaçãoPontos

1
Grupo 

Prioritário
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quilombola, 
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reforma agrária.

Agricultor 
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total de 
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2
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2.a) Agricultora 
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Agricultor 
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total de 
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3

Agricultores 

familiares do 

Município que 

entregou 

produtos no 

PAA 2014/15

3.a) 

Agricultores 

familiares não 

inseridos em 

nenhum dos 

critérios acima

Agricultor 
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9

4
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Agricultores 
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6

5
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fora do 

Município
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Agricultores 
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inseridos nos 

critérios acima

Agricultor 
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individual 

4

5.2  Para atendimento, os Critérios utilizados são os estabelecidos no Plano Operacional 

aprovado pelo MDS, descrito abaixo, comprovado por meio das DAPs inseridas no 

envelope.
Nº de fornecedores participantes 
(agricultor familiar) 

134

Nº de fornecedores prioritários 40%
Nº de mulheres participantes 40%

6. Local e periodicidade de entrega dos produtos

6.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Banco de Alimentos situada á 

Rua Moises Campos Pancine, s/nº,  Bairro Aeroporto e/ou conforme mapa de logística 

de coleta a ser disponibilizado posteriormente*. Os dias de entrega seguirão o 

cronograma de coleta e/ou recebimento dos gêneros e seu recebimento será atestado 

pelo Coordenador do PAA no município.

*Caso necessário os agricultores fornecedores poderão contar com apoio logístico da prefeitura para transporte dos alimentos 
até o Banco de Alimentos, caso não disponham de condições próprias de deslocamento da produção.

7. Pagamento



7.1 O pagamento pelos itens entregues será realizado mensalmente, após o envio das 

notas fiscais ao Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.

8. Disposições Gerais

Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social no horário de 12h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, 

ou através do site www.cachoeiro.es.gov.br;

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; 

A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos 

agricultores familiares serão pactuadas no Projeto de Execução a ser elaborado pela Prefeitura, 

quando da conclusão do processo de seleção.

Os preços Praticados são os do mercado atacadista apurado nos últimos 12 meses.

Todos os agricultores individuais que apresentarem propostas a este Edital, com a 

documentação requerida em anexo poderão fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem de 

prioridade indicada nos critérios de priorização dos agricultores.

Cachoeiro de Itapemirim, aos 08 dias do mês de Março de 2017.

________________________________________

Victor da Silva Coelho

Prefeito Municipal

Anexo 1 – Proposta de Fornecimento de Alimentos para Agricultores Individuais

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

Proposta nº: Pontuação:

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

1.Nome do Proponente:

2. Endereço: 3. Município 4. CEP

5. Nº da DAP 6. CPF 7. DDD/Fone

8. Banco indicado para 

deposito de pagamentos

9. Nº da Agência
10. Nº da Conta Corrente

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade
3. Quantidade total 
para o período (kg)

4. Periodicidade de 
entrega
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