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COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

DFD - MATERIAIS Nº 3/2022

MATERIAL/PRODUTO

 

 

INTRODUÇÃO

 

Em conformidade com o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017, emitida pela
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN SG/MP  5/2017), a
fase de Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Formalização da Demanda, a cargo
da área requisitante do material/produto.

 

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE - COORDENADOR DA UNIDADE SUPRIDORA

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Responsável pela demanda: SHARLENE SANTANA
DIAS Matrícula: 1675577

Cargo: NUTRICIONISTA Lotação: CAN
E-mail: sharlenesdias@gmail.com Telefone: 3711- 3066

 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Nome do Produto/Material: Gêneros Alimentícios
Tipo: ( ) PERMANENTE  ( x  ) CONSUMO

 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
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Critérios de Sustentabilidade

Serão analisados nos Estudos Preliminares

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

Item Descrição do
Material

Unidade de
Fornecimento Quantidade

Valor
unitário
estimado
(R$):

Valor
total
estimado
(R$)

Catmat Setor Beneficiado

1

Banana prata, de
1ª qualidade,
grau médio de
amadurecimento
com casca sã,
sem rupturas
acondicionadas
em embalagem
transparente e
resistente, com
etiqueta de
pesagem e prazo
de validade
semanal. A
embalagem
secundária deve
ser em
monoblocos
plásticos e
limpos.

KG 480 4,99 1.032,00 224404 CAN

2

Cebolinha, maço de
boa qualidade, livre
de resíduos,
sujidades, parasitas
e larvas; tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvida, firme
e intacta, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

MAÇO 400 3,80 1.520,00 463878 CAN
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3

Cebola branca, sem
réstia, in natura,
tamanho
padronizado -
médio, de primeira
qualidade, com
cascas sãs e sem
rupturas.

KG 640 3,49 2.233,60 463781 CAN

4

Cenoura, sem
folhas, nova, de
primeira qualidade,
raiz com 12 a 15
cm. Livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvido, firme
e intacto, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

KG 320 4,14 1.324,80 463770 CAN

5

Coentro, maço de
boa qualidade, livre
de resíduos,
sujidades, parasitas
e larvas; tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvido, firme
e intacto, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

MAÇO 400 3,40 1.360,00 264444 CAN

6

Farinha de
Mandioca, tipo 1,
acondicionado em
embalagem plástica
transparente,
devendo
apresentar na
embalagem as
informações
nutricionais e o
prazo de validade.
Embalagem de 1 kg.

KG 1400 3,41 4.774,00 321817 CAN

DFD - Materiais 3 (0070951)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 3



7

Feijão preto
TIPO 1, novo,
acondicionado
em embalagem
transparente
plástica, grãos
íntegros, aspecto
brilhoso, liso,
inseto de
matéria terrosa,
pedras, fungos,
ou parasitas e
livres de
umidade e
fragmentos ou
corpos
estranhos,
devendo
apresentar na
embalagem as
informações
nutricionais e o
prazo de
validade.
Embalagem de 1
kg.

KG 240 7,44 1.785,60 464562 CAN

8

Inhame, de boa
qualidade, livre de
resíduos e
sujidades, devendo
ser bem
desenvolvido, firme
e intacto, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

KG 320 4,89 1.564,80 463789 CAN
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9

Mamão, tipo
formosa, in natura,
frutos no grau
médio de
amadurecimento e
uniformes; sem
danos de origem
física ou mecânica,
rachaduras e
cortes.

KG 480 5,69 2.731,20 464405 CAN

10

Melancia de
primeira qualidade
casca sã, sem
rupturas, grau
médio de
amadurecimento,
acondicionado em
embalagem
resistente e
transparente.

KG 960 2,89 2.744,40 464418 CAN

11

Pimentão verde, de
boa qualidade, livre
de resíduos,
sujidades, parasitas
e larvas; tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvida, firme
e intacta, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

KG 300 6,97 2091,00 463809 CAN

12

Quiabo verde, em
bom estado de
conservação, livre
de resíduos,
sujidades, parasitas
e larvas; tamanho e
coloração uniforme,
devendo ser bem
desenvolvida, firme
e intacta, sem
danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes.

KG 80 5,99 479,20 463792 CAN
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13

Tangerina, produto
fresco, grau de
maturação
intermediário,
apresentando odor
agradável,
consistência firme,
não deverá
apresentar
perfurações,
machucados,
coloração não
característica.

KG 1600 3,50 5.600,00 227826 CAN

14

Tomate, tipo
comum, frutos no
grau médio de
amadurecimento e
uniformes; casca
brilhante, lisa e
firme; sem danos
de origem física ou
mecânica,
perfurações e
cortes.

KG 800 7,99 6.392,00 463806 CAN

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Grau de prioridade da aquisição: ALTA

Data estimada para a necessidade do item: AGOSTO/2022

Tem vinculação ou dependência com outro item? NÃO

 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA COMPRA, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE COUBER (IN
05/2017  Art. 21, I, a)
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A Coordenação de Alimentação e Nutrição – CAN do Instituto Federal de Sergipe, CAMPUS SÃO

CRISTÓVÃO oferece três refeições diárias, ou seja, desjejum, almoço e jantar perfazendo um total de

aproximadamente 750 refeições diárias para os alunos dos regimes de residência e externos oriundos dos convênios

com diversas prefeituras. Com o intuito de assegurar uma boa alimentação para os comensais é importante que o

cardápio disponha de variedade de alimentos para um bom aporte de nutrientes essenciais para o adequado

desenvolvimento dos alunos e comensais.

Por meio da Lei nº 11.947/2009 onde determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para
o Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros
alimentícios provenientes da Agricultura Familiar. Para quem produz alimentos, a iniciativa contribui para
que a Agricultura Familiar se organize cada vez mais e qualifique suas ações comerciais.

Enquanto que para quem adquire esses produtos, o resultado desse avanço é mais qualidade da
alimentação a ser servida, manutenção e apropriação de hábitos alimentares saudáveis e mais
desenvolvimento local de forma sustentável.

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO INTEGRANTE TÉCNICO (IN 5/2017, art. 21, inciso “d”, art. 22)

Nome: Sharlene Santana Dias Matrícula/SIAPE: 1675577
Cargo: Nutricionista Lotação: CAN
E-mail: sharlene.santana@ifs.edu.br Telefone: (79) 3711- 3066

 

IDENTIFICAÇÃO DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (IN 5/2017, art. 22)

Nome: Wilsa Alves Ramos Matrícula/SIAPE: 1528926
Cargo: Auxiliar de Cozinha Lotação: CAN
E-mail: wilsa.alves@ifs.edu.br Telefone: (79) 3711-3066

 

OBS: Caso haja, anexar aos autos do processo a Portaria de Unidade Supridora.

 

ENCAMINHAMENTO

Ratifico que o presente planejamento trata-se de necessidade prevista no Plano Anual de Contratações:

 

ALINHAMENTO AO PAC <ano de contratação>

Nº Item Descrição
1 <Descrição do Item>
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... <Descrição do Item>

 

Nota Explicativa: Preencher conforme consta no Plano Anual de Contratações, obtido através do sistema
PGC - Comprasnet.

Encaminha-se à PROAD / GADM / DADM, para:

· Manifestar-se sobre o prosseguimento da contratação e posteriormente encaminhá-la para autorização da
Reitoria / Direção.

· Após autorização, a Reitoria / Direção deve encaminhar o processo à Diretoria de Licitações e Contratos.

OBS: Este documento deverá ser assinado pelo(a) integrante requisitante, pelo(a) integrante técnico,
pelo(a) integrante administra vo, pelo(a) Pró-reitor(a) de Administração ou Gerente/Diretor(a) de
Administração e pelo(a) Reitor(a) ou Diretor(a).

 

 

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 01/07/2022, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
04/07/2022, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0070951 e o
código CRC 7E459E40.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0070951
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CAN

SEMANAL QUINZENAL MENSAL

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento com
casca sã, sem rupturas acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. X

60

X

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes. 25 X X

3
Cebola branca, sem réstia, in natura, tamanho padronizado - médio, de
primeira qualidade, com cascas sãs e sem rupturas. 40 X X

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, raiz com 12 a 15 cm.
Livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 20 X X

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. 25 X X

6

Farinha de Mandioca, tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica transparente, devendo apresentar na embalagem as
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de
1 kg.

X X 350

7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, 
inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e 
livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, 
devendo apresentar na embalagem as informações 
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg. X X 240

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS ITENS
 PARCELADOS

ITEM MATERIAL ENTREGA (estimativa)
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8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. X 40 X

9

Mamão, tipo formosa, in natura, frutos no grau médio de 
amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física 
ou mecânica, rachaduras e cortes. 30 X X

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem rupturas, grau
médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem
resistente e transparente. X 120 X

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de resíduos,
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. 18.5 X X

12

Quiabo verde, em bom estado de conservação, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes. 5 X X

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação 
intermediário, apresentando odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, 
coloração não característica. 100 X X

14

Tomate, tipo comum, frutos no grau médio de amadurecimento e
uniformes; casca brilhante, lisa e firme; sem danos de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes. 50 X X
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CAN

SEMANAL QUINZENAL MENSAL

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento com
casca sã, sem rupturas acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. X

60

X

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes. 25 X X

3
Cebola branca, sem réstia, in natura, tamanho padronizado - médio, de
primeira qualidade, com cascas sãs e sem rupturas. 40 X X

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, raiz com 12 a 15 cm.
Livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 20 X X

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. 25 X X

6

Farinha de Mandioca, tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica transparente, devendo apresentar na embalagem as
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de
1 kg.

X X 350

7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, 
inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e 
livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, 
devendo apresentar na embalagem as informações 
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg. X X 240

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS ITENS
 PARCELADOS

ITEM MATERIAL ENTREGA (estimativa)
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8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. X 40 X

9

Mamão, tipo formosa, in natura, frutos no grau médio de 
amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física 
ou mecânica, rachaduras e cortes. 30 X X

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem rupturas, grau
médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem
resistente e transparente. X 120 X

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de resíduos,
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,
sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. 18.5 X X

12

Quiabo verde, em bom estado de conservação, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes. 5 X X

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação 
intermediário, apresentando odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, 
coloração não característica. 100 X X

14

Tomate, tipo comum, frutos no grau médio de amadurecimento e
uniformes; casca brilhante, lisa e firme; sem danos de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes. 50 X X
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 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO                  

                                                                                                                         2022                                                     
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SUGESTÃO DE CARDÁPIO MENSAL  1/3 

                                                                                                                                     

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

 

1ª 

SEMANA 

 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM 

CHUCHU + SUCO DE 

GOIABA 

 

 

 

PÃO BRIOCHE + 

QUEIJO MUSSARELA 

MELANCIA 

 

  

BOLO DE OVOS + 

TANGERINA 

 

SOPA DE FEIJÃO COM 

CARNE, MASSA E 

LEGUMES + PÃO 

FRANCÊS 

 

 

BANANA PRATA + 

MAMÃO 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

 

 

2ª 

SEMANA 

 

 FEIJÃO PRETO + 

ARROZ + FARINHA + 

CARNE MOÍDA + 

TANGERINA 

 

VITAMINA DE FRUTAS 

(BANANA PRATA+ 

MAMÃO) + PÃO DE 

CACHORRO QUENTE 

+ QUEIJO 

 

 

BANANA + MAMÃO 

 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM CHUCHU + 

SUCO DE GOIABA 

  

FRANGO COM 

REPOLHO E 

ABÓBORA + ARROZ 

+ SUCO DE 

ACEROLA 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

 

3ª 

SEMANA 

 

SOPA DE LEGUMES 

(CENOURA, 

CHUCHU, BATATA) E 

CARNE  + BOLO DE 

LEITE 

 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM CHUCHU 

+ SUCO DE GOIABA 

 

BANANA + OVO 

COZIDO + SUCO DE 

ACEROLA 

 

SOPA DE FEIJÃO COM 

CARNE, MASSA E 

LEGUMES + PÃO 

FRANCÊS 

 

MEXIDINHO DE 

CARNE MOÍDA + 

ARROZ + BANANA 

PRATA 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

 

4ª 

SEMANA 

FEIJÃO COM 

ABOBORA E 

QUIABO+ ARROZ + 

PICADINHO DE 

CARNE + MELANCIA 

 

 

ISCAS DE CARNE + 

ARROZ + LEGUMES 

(REPOLHO, CENOURA, 

CHUCHU COZIDOS) + 

SUCO DE ACEROLA 

 

 

SOPA DE FEIJÃO E 

LEGUMES 

 

FEIJÃO COM ABOBORA 

E QUIABO+ ARROZ + 

PICADINHO DE CARNE 

+ FARINHA + 

MELANCIA 

 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM 

CHUCHU + SUCO DE 

GOIABA 

 

 

Obs: Vale ressaltar que alguns dos Gêneros Alimentícios mencionados para complementar o cardápio sugerido foram obtidos por Pregão 

Eletrônico. 
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SUGESTÃO CARDÁPIO MENSAL 2/4 
 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

 

1° 

SEMANA 

 

 ARROZ COM 

CENOURA  + ISCAS 

DE CARNE  + SUCO 

DE ABACAXI 

  

 MAMÃO + 

TANGERINA 

 

MAMÃO + 

BANANA PRATA 

 

CARNE MOÍDA COM 

CHUCHU 

+ 

INHAME 

  

SUCO DE MARACUJÁ 

+ MEXIDINHO DE 

CARNE MOÍDA + 

BATATA DOCE 
 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

2° 

SEMANA 

 

MACARRÃO COM 

FRANGO +  ALFACE + 

TOMATE EM 

RODELAS 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM 

CHUCHU + SUCO DE 

GOIABA 

 

PÃO BRIOCHE + 

QUEIJO MUSSARELA 

MELANCIA 

  

BOLO DE OVOS + 

TANGERINA 

FRANGO COM 

REPOLHO E 

ABÓBORA + ARROZ + 

SUCO DE ACEROLA 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
 

 

3° 

SEMANA 

 

MACARRÃO COM 

FRANGO 

+ 

BANANA + SALADA 

DE ALFACE E 

TOMATE 

 

PÃO BRIOCHE + 

QUEIJO MUSSARELA 

MELANCIA 

 

SOPA DE FEIJÃO COM 

CARNE, MASSA E 

LEGUMES + PÃO 

FRANCÊS 

 

PÃO BRIOCHE + 

QUEIJO 

MUSSARELA 

MELANCIA 

 

 ARROZ COM 

CENOURA  + ISCAS 

DE CARNE  + SUCO 

DE ABACAXI 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

 

4° 

SEMANA 

 

BATATA DOCE + 

ISCAS DE CARNE 

COM PIMENTÃO + 

SUCO DE MARACUJÁ 

 

MAMÃO + 

BANANA PRATA 

  

BOLO DE OVOS + 

TANGERINA 

FRANGO COM 

REPOLHO E 

ABÓBORA + ARROZ 

+ SUCO DE 

ACEROLA 

INHAME + CARNE 

MOÍDA COM 

CHUCHU + SUCO DE 

GOIABA 

                                                                             

  Obs: Vale ressaltar que alguns dos Gêneros Alimentícios mencionados para complementar o cardápio sugerido foram obtidos por Pregão 

Eletrônico. 
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PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0075025/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À DG/São Cristóvão, 

 

Noto ausência de termo de referência nos presentes autos e informações à respeito do
Plano Anual de Contratações (no DFD) não preenchidas.

 

Para saneamento. 

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
04/07/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0075025 e o
código CRC 095B0074.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0075025
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0075040/2022/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Senhora Nutricionista,

 

                          Segue o presente processo para ciência do despacho anterior e demais providências.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
04/07/2022, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0075040 e o
código CRC A2FD2A19.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0075040
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(COMPRAS) 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº      

(Processo Administrativo n.º 23289000546/2022-09 ) 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

ITENS 
 

ITEM 
 

PRODUTO 
 

UND 
 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento com casca sã, sem rupturas 
acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem. 

kg 480 4,99 1.032,00 

2 Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de 
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 

kg 400 3,80 1.520,00 

3 Cebola branca, sem réstia, in natura, tamanho 
padronizado - médio, de primeira qualidade, 
com cascas sãs e sem rupturas. 

kg 640 3,49 2.233,60 

4 Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, 
raiz com 12 a 15 cm. Livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem danos de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes. 

kg 320 4,14 1.324,80 

5 Coentro, maço de boa qualidade, livre de 
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem danos de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 

kg 400 3,40 1.360,00 

6 Farinha de Mandioca, tipo 1, acondicionado em 
embalagem plástica transparente, devendo 
apresentar na embalagem as informações 
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem 
de 1 kg. 

kg 1400 3,41 4.774,00 

7 Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em 
embalagem transparente plástica, grãos 
íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de 
matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e 
livres de umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos, devendo apresentar na embalagem 
as informações nutricionais e o prazo de 
validade. Embalagem de 1 kg. 

kg 240 7,44 1.785,60 
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08 Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e 
sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme 
e intacto, sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 

kg 320 4,89 1.564,80 

09 Mamão, tipo formosa, in natura, frutos no grau 
médio de amadurecimento e uniformes; sem 
danos de origem física ou mecânica, rachaduras 
e cortes. 

kg 480 5,69 2.731,20 

10 Melancia de primeira qualidade casca sã, sem 
rupturas, grau médio de amadurecimento, 
acondicionado em embalagem resistente e 
transparente. 

kg           960 2,89 2.744,40 

11 Pimentão verde, de boa qualidade, livre de 
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho 
e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 

kg 300 6,97 2.091,00 

12 Quiabo verde, em bom estado de 
conservação,livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme 
e intacta, sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 

kg 80 5,99 479,20 

13 Tangerina, produto fresco, grau de maturação 
intermediário, apresentando odor agradável, 
consistência firme, não deverá apresentar 
perfurações, machucados, coloração não 
característica. 

kg 1600 3,50 5.600,00 

14 Tomate, tipo comum, frutos no grau médio de 
amadurecimento e uniformes; casca brilhante, 
lisa e firme; sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 

kg 800 7,99 6.392,00 

 

 
1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

 

 
1.3. O contrato terá vigência de 03 (três) meses, a partir da data da assinatura ou até a entrega do quantitativo total 

dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro. 
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2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA 
CONTRATAÇÃO
  

2.1.  A  C o o r d e n a ç ã o  d e  A l i m e n t a ç ã o  e  N u t r i ç ã o  –  C A N  d o  I n s t i t u t o  F e d e r a l  d e  
S e r g i p e , C A M P U S  S Ã O  C R I S T Ó V Ã O  o f e r e c e  t r ê s  r e f e i ç õ e s  d i á r i a s ,  o u  s e j a ,  d e s j e j u m ,  
a l m o ç o  e j a n t a r  p e r f a z e n d o  u m  t o t a l  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  7 5 0  r e f e i ç õ e s  d i á r i a s  p a r a  o s  
a l u n o s  d o s  r e g i m e s  d e  r e s i d ê n c i a  e  e x t e r n o s  o r i u n d o s  d o s  c o n v ê n i o s  c o m  d i v e r s a s  
p r e f e i t u r a s .  C o m  o  i n t u i t o  d e  a s s e g u r a r  u m a  b o a  a l i m e n t a ç ã o  p a r a  o s  c o m e n s a i s  é  
i m p o r t a n t e  q u e  o  c a r d á p i o  d i s p o n h a  d e  v a r i e d a d e  d e  a l i m e n t o s  p a r a  u m  b o m  a p o r t e  d e  
n u t r i e n t e s  e s s e n c i a i s  p a r a  o  a d e q u a d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  a l u n o s  e  c o m e n s a i s .  

 

Por meio da Lei nº 11.947/2009 onde determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, 

municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros 

alimentícios provenientes da Agricultura Familiar. Para quem produz alimentos, a iniciativa contribui para 

que a Agricultura Familiar se organize cada vez mais e qualifique suas ações comerciais. 

Enquanto que para quem adquire esses produtos, o resultado desse avanço é mais qualidade da 

alimentação a ser servida, manutenção e apropriação de hábitos alimentares saudáveis e mais 

desenvolvimento local de forma sustentável. 

3. DA ACEITABILIDADE DA 
PROPOSTA
  

3.1. Será aceita a proposta do fornecedor: 
3.1.1. que tenha atendido a todas as exigências de habilitação; 
3.1.2. cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública; 
3.1.3. que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto básico; 
3.1.4. que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos. 

 
3.2. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um 
mesmo Projeto de Venda. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS
  

4.1. A escolha dos itens atende as diretrizes da alimentação escolar, art. 12 da Lei 11.947/2009, bem como aos 

objetivos estabelecidos Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e seu quantitativo total foi estimado 

considerando-se o atual número de alunos matriculados na educação básica (ensino médio/técnico e educação 

de jovens e adultos) e a disponibilidade orçamentária. 

4.2. Por Fração de Entrega entende-se: porção média a ser entregue pelo fornecedor no IFS conforme cronograma de 
entrega. 

4.3. Os produtos perecíveis devem ser de primeira (1ª) qualidade e na ocasião da entrega deverão apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
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4.4. Quando da entrega, os frutos e legumes deverão 

apresentar-se: I - isentos de substâncias terrosas; 

II - sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa; III - sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas 

embalagens; IV - sem umidade externa anormal; 

V - isentos de odor e sabor estranhos; 

e VI - isentos de enfermidades. 

4.5. Os fornecedores deverão repor os produtos que, dentro do prazo de validade e/ou vida útil, sofram alguma 
alteração qualitativa. 

4.6. O IFS – Campus São Cristóvão reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou nas 
quantidades por item, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade requerida dos 
produtos. 

4.7. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao mesmo, e que não os 
danifique ou provoque lesões que afetem a sua aparência e utilização, de forma a atender ao disposto na 
legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA). 

4.8. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: a identificação do produto, a data de validade e a 
identificação do produtor. 

4.9. Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos pelo fornecedor contratado quando necessário, 
desde que em comum acordo com o IFS e que os produtos substitutos constem nesta chamada pública e sejam 
nutricionalmente correlatos. 

 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Os produtos devem ser entregues de forma parcelada entre 07:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30, conforme cronograma 

de entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, na qual se atestará o seu recebimento. 

5.2. O produto somente será considerado entregue definitivamente após a verificação de todos os parâmetros 

necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, quantidade, compatibilidade, autenticidade, e outros que se 

fizerem necessários. 

5.3. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Setor Requisitante, após solicitação 

formal, para entrega no horário: 07:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, 

conforme disposta no Cronograma de Entrega. 

5.4.  Cronograma de Entrega: 
 
Endereço de Entrega: IFS - Campus São Cristóvão Endereço da entrega: Rodovia BR- 101, Km 96    Povoado Quissamã 
CNPJ: 10.728.444/0002-82 | São Cristovão - SE | CEP: 49100-000 - Brasil 
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 CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 PARCELADO 

ITEM MATERIAL ENTREGA (estimativa) 

  SEMANAL QUINZENAL MENSAL 

1 

Banana prata, de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento com 
casca sã, sem rupturas 
acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. X 

60 

X 

2 

Cebolinha, maço de boa qualidade, 
livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, 
sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 25 X X 

3 

Cebola branca, sem réstia, in natura, 
tamanho padronizado -  médio, de 
primeira qualidade, com cascas sãs e 
sem rupturas. 40 X X 

4 

Cenoura, sem folhas, nova, de 
primeira qualidade, raiz com 12 a 15 
cm. Livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 20 X X 

5 

Coentro, maço de boa qualidade, 
livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 25 X X 

6 

Farinha de Mandioca, tipo 1, 
acondicionado em embalagem 
plástica transparente, devendo 
apresentar na embalagem as 
informações nutricionais e o prazo 
de validade. Embalagem de 1 kg. 
 X X 350 
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7 

Feijão preto TIPO 1, novo, 
acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos 
íntegros, aspecto brilhoso, liso, 
inseto de matéria terrosa, pedras, 
fungos, ou parasitas e livres de 
umidade e fragmentos ou corpos 
estranhos, devendo apresentar na 
embalagem as informações 
nutricionais e o prazo de validade. 
Embalagem de 1 kg. X X 240 

8 

Inhame, de boa qualidade, livre de 
resíduos e sujidades, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto, 
sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. X 40 X 

9 

Mamão, tipo formosa, in natura, 
frutos no grau médio de 
amadurecimento e uniformes; sem 
danos de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. 30 X X 

10 

Melancia de primeira qualidade 
casca sã, sem rupturas, grau médio 
de amadurecimento, acondicionado 
em embalagem resistente e 
transparente. X 120 X 

11 

Pimentão verde, de boa qualidade, 
livre de resíduos, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, 
sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 18,5 X X 

12 

Quiabo verde, em bom estado de 
conservação, de boa qualidade, livre 
de resíduos, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem 
danos de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes. 5 X X 

13 

Tangerina, produto fresco, grau de 
maturação intermediário, 
apresentando odor agradável, 
consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, 
machucados, coloração não 
característica. 100 X X 

14 

Tomate, tipo comum, frutos no grau 
médio de amadurecimento e 
uniformes; casca brilhante, lisa e 
firme; sem danos de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes. 50 X X 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1. Incumbe ao Contratante: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, a entrega 
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efetiva do objeto, emitir Termo de Recebimento Definitivo ou, se for o caso, recusar o fornecimento desconforme; 

6.1.2. Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital; 

6.1.3. Efetuar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores, antes de sua contratação, com base no reexame da documentação 
apresentada para habilitação, devidamente atualizada, sem ônus para o proponente, se este ainda não estiver inscrito 
no referido cadastro. 

6.1.4. Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais. 

6.2. Incumbe ao Contratado: 

6.2.1. Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos 
recusados na fase de recebimento; 

6.2.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização 
dos bens de seu fornecimento; 

6.2.3. Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta; 

6.2.4. Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim 
como de mudanças de números de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência de 
quaisquer dessas alterações. 

6.2.5. Retirar todos os materiais recusados, das dependências do IFS, dentro do prazo fixado para sua 
substituição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor ter cumprido a obrigação de 
entregar outro material para nova verificação de compatibilidade com o objeto do contrato. 

 

 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de outras: 

 
7.1.1. Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, 
e, conforme o caso, informando o prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis; 

 
7.1.2. Multa: 

 
7.1.2.1. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto a 
ser entregue, por dia de atraso no fornecimento do objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à 
Administração. Após cinco dias úteis, sem o objeto tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do 
contrato, ensejando sua rescisão. 

 
7.1.2.2. de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto recusado. Não 
havendo a troca ou a complementação do objeto recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará 
descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão. Consequência idêntica terá se ocorrer nova recusa no 
mesmo fornecimento. 

7.1.2.3. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do 
objeto, por dia, pelo atraso na retirada do objeto recusado, até o limite de cinco dias úteis, sem justa 
fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após esse prazo, sem que o objeto tenha sido 
retirado, será considerado abandono dos materiais, podendo a administração dar-lhes a destinação que 
julgar conveniente. 

7.1.2.4. compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto 
vinculado à obrigação não cumprida; 
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7.1.2.4.1. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente no IFS, em favor do contratado. Caso o valor a ser 
descontado for superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo de dez dias para pagamento 
por meio de GRU. 

7.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe - IFS pelo prazo de até dois anos; 

7.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

7.1.4.1.Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção. 

7.2. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

7.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas demais cominações legais. 

7.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa, no 
prazo de cinco dias úteis, ou de dez dias úteis quando se tratar de idoneidade, contado a partir da data em que o 
fornecedor tomar ciência. 

8. DOS CASOS 
OMISSOS

  

8.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n. 
13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

9. DAS 
ALTERAÇÕES

  

9.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem  
necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 
4º, I, da Lei n. 13.979. 

 

10. DA 
FISCALIZAÇÃO
  

 
10.1. A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do 

contratante. 
 

10.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 
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terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual. 

 
10.3. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em desacordo com o 

edital e seus anexos. 
 

 
                    São Cristóvão, 05 de julho de 2022. 

 
 

            Sharlene Santana Dias 
Nutricionista – IFS SÃO CRISTÓVÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    APROVAÇÃO DO PROJETO 
BÁSICO 

 
 

( X )    Aprovado                       (  ) Não aprovado 
 
 

_____________________________________ 
 

MARCO ARLINDO AMORIM MELLO NERY 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 
      (ANEXO IV – MODELO) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAMADA PÚBLICA Nº 01.2021 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2.CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11. Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006. 14. Nº de Associados com DAP Física 

15. Nome do representante legal__________________ 16. CPF 
______________________ 

17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município / UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 
4. Preço de Aquisição * 5. Cronograma de Entrega dos produtos 

4.1. Unitário 4.2. Total 

      
De acordo com o cronograma estabelecido no Edital 

     

     

Obs.: * Preço publicado no Edital Chamada Pública nº 01.2020 

IV – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor (a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº Conta Corrente 
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento 

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal ou fornecedores -Associação Fone/E-mail 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 
(ANEXO IV – MODELO) 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2.CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 
    (  ) Sim  (  ) Não 

9. Nome da Entidade Articuladora 
    (quando houver) 

10. E-mail / Fone 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor (a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº Conta Corrente 

      

      

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município / UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

IV– RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do Agricultor(a) Familiar 2. Produto 3.Unidade 4. Quantidade 
5. Preço de Aquisição *  

6. Valor Total 

      

      

Obs.: * Preço publicado no Edital nº_____ 

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4.Preço/unidade 5. Valor Total por Produto 6. Cronograma de entrega dos 
Produtos 
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     De acordo com o cronograma 
estabelecido no Edital 

     

     

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento 

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Informal Fone/E-mail 
CPF: 

Local e Data Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 

   

   

 

Anexo (0076860)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

 

5 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL / CHAMADA PÚBLICA Nº  01.2021 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente: 2. CPF: 

3. Endereço: 4. Município/UF: 5. CEP: 

6. Nº DAP Física: 7. DDD/Fone: 8. E-mail (quando houver): 

9. Banco: 10. Nº Agência: 11. Nº da Conta Corrente: 

II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Cronograma de Entrega dos produtos, conforme Edital. 
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III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC: CAIXA ESCOLAR 

1. Nome da Caixa Escolar: 2. CNPJ: 3. Município/UF: 

4. Endereço: 5. Fone: 

6. Nome do representante legal: 7. CPF: 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual: CPF: 
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CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

GERENCIA DE APOIO E INCLUSAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO
COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0076863/2022/CAN - SCR/GAI - SCR/DEN - SCR/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Prezado Diretor,

 

Encaminho os artefatos Projeto Básico e Projeto de Venda, este úl mo deverá ser
preenchido pelos fornecedores da Agricultura Familiar. Em relação ao Plano Anual de Contratações, fui
orientada pela Diretoria Administra va do Campus São Cristóvão que para esse po de processo não
seria necessário.

 

À disposição.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 07/07/2022, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0076863 e o
código CRC DC19250D.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0076863
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REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0081348/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Cer fico e dou fé que o orçamento vinculado à UASG 158392 (Campus São Cristóvão) R$
107.358,00.

De acordo com o capítulo V (do processo de aquisição de alimentos) da resolução nº
6/2020 , no mínimo 30% (trinta por cento) deve ser u lizado na aquisição de gêneros alimen cios
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.947/2009, assim, no mínimo R$ 32.207,40 devem ser
destinados à agricultura familiar.

Além do mais, a aquisição de gêneros alimen cios da Agricultura Família e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações poderá ser realizada dispensando-se o procedimento
licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os preços sejam compa veis com os
vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Cons tuição Federal, e que
os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.

Ao optar pela dispensa de procedimento licitatório, a aquisição será feita mediante prévia
chamada pública, que é procedimento administra vo voltado à seleção de proposta específica para
aquisição de gêneros alimen cios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares
Rurais ou suas organizações.

Neste caso, os preços são determinados pela En dade Executora (IFS) com base na
realização de pesquisa de preços de mercado (art. 31, Res. 06/2020) .

O preço de aquisição deve ser o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados
em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos
insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e
quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto.

Em não havendo feira do agricultor, deve a área técnica emitir certidão atestando o fato.  

Os preços de aquisição definidos pela EEx devem constar na chamada pública, e devem ser
os preços pagos ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do
gênero alimentício.

Ao DEL, para conhecimento da informação de que, pela idiossincrasia no Campus São
Cristóvão (único campus com refeitório), iremos realizar uma chamada pública para aquisição de
alimentos in natura e posteriormente outra para refeições prontas destinadas aos outros campi. 

Solicito estabelecimento de preços, conforme anexo V da resolução nº 06/2020 do FNDE e
regramento correlado.

Despacho 0081348         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 51



 

Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
15/07/2022, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0081348 e o
código CRC 82F6D92E.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0081348
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL

Despacho nº 0082103/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À CPP,

 

Para pesquisa de preços, conforme anexo V da resolução nº 06/2020 do FNDE e
regramento correlato e despacho do DEL 0081348.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANCILLA MIRIAM CARVALHO MOURA, Chefe, em
18/07/2022, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0082103 e o
código CRC 5C53E85D.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0082103
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REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
COORDENADORIA DE PESQUISA DE PREÇOS DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇAO-

CPPPROAD/DEL/DLC/PROAD

Despacho nº 0083164/2022/CPPPROAD - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À Diretoria de Licitações e Contratos,

 

Após ampla pesquisa de preços chegou-se ao valores tabelados abaixo:

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento

Mercado 01
Data: 19/07/2022
N o m e : Mauricio
Souza de Oliveira
Junior
CNPJ:
38.059.167/0001-09
E n d e r e ç o : R.
Riachão, 228 -
Getúlio Vargas,
Aracaju/SE, 49055-
600.

Mercado 02
Data: 19/07/2022
N o m e : Los Santos
Minimercados Ltda
CNPJ:
38.480.662/0001-89
E n d e r e ç o : R.
Manoel Gomes
Rocha, 101-A,
Luzia, Aracaju/SE,
49045-480.

Mercado 03
Data: 19/07/2022
Nome: Juliana Maria
do Nascimento Silva
EIRELI
CNPJ:
29.007.684/0001-35
E n d e r e ç o : Av.
Francisco Porto, 772,
Salgado Filho,
Aracaju/SE,

Preço
Médio

Preço de
Aquisição*

1

Banana prata, de 1ª
qualidade, grau médio
de amadurecimento
com casca sã, sem
rupturas
acondicionadas em
embalagem
transparente e
resistente, com
etiqueta de pesagem e
prazo de validade
semanal. A
embalagem secundária
deve ser em
monoblocos plásticos
e limpos.

Kg. 4,00 4,49 3,99 4,16 4,16
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2

Cebolinha, maço de
boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida,
firme e intacta, sem
danos de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes.

Unidade/Maço 1,50 1,49 1,69 1,56 1,56

3

Cebola branca, sem
réstia, in natura,
tamanho padronizado
- médio, de primeira
qualidade, com cascas
sãs e sem rupturas.

Kg. 6,00 4,99 5,49 5,49 5,49

4

Cenoura, sem folhas,
nova, de primeira
qualidade, raiz com 12
a 15 cm. Livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvido,
firme e intacto, sem
danos de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes.

Kg. 6,00 4,99 4,49 5,16 5,16

5

Coentro, maço de boa
qualidade, livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvido,
firme e intacto, sem
danos de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes.

Unidade/Maço 2,00 1,99 1,89 1,96 1,96

6

Farinha de
Mandioca, tipo 1,
acondicionado em
embalagem plástica
transparente, devendo
apresentar na
embalagem as
informações
nutricionais e o prazo
de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg. 6,00 6,49 6,49 6,33 6,33
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7

Feijão preto TIPO 1,
novo, acondicionado
em embalagem
transparente plástica,
grãos íntegros, aspecto
brilhoso, liso, inseto
de matéria terrosa,
pedras, fungos, ou
parasitas e livres de
umidade e fragmentos
ou corpos estranhos,
devendo apresentar na
embalagem as
informações
nutricionais e o prazo
de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg. 9,00 9,00 11,99 10,00 10,00

8

Inhame, de boa
qualidade, livre de
resíduos e sujidades,
devendo ser bem
desenvolvido, firme e
intacto, sem danos de
origem física ou
mecânica, perfurações
e cortes.

Kg. 5,00 6,99 7,99 6,66 6,66

9

Mamão, tipo formosa,
in natura, frutos no
grau médio de
amadurecimento e
uniformes; sem danos
de origem física ou
mecânica, rachaduras
e cortes.

Kg. 5,00 3,62 3,99 4,20 4,20

10

Melancia de primeira
qualidade casca sã,
sem rupturas, grau
médio de
amadurecimento,
acondicionado em
embalagem resistente
e transparente.

Kg. 8,00 2,79 1,99 4,26 4,26

11

Pimentão verde, de
boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida,
firme e intacta, sem
danos de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes.

Kg. 7,00 4,99 3,99 5,33 5,33
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12

Quiabo verde, em
bom estado de
conservação, livre de
resíduos, sujidades,
parasitas e larvas;
tamanho e coloração
uniforme, devendo ser
bem desenvolvida,
firme e intacta, sem
danos de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes.

Kg. 10,00 8,89 10,99 9,96 9,96

13

Tangerina, produto
fresco, grau de
maturação
intermediário,
apresentando odor
agradável,
consistência firme,
não deverá apresentar
perfurações,
machucados,
coloração não
característica.

Kg. 5,00 4,79 4,99 4,93 4,93

14

Tomate, tipo comum,
frutos no grau médio
de amadurecimento e
uniformes; casca
brilhante, lisa e firme;
sem danos de origem
física ou mecânica,
perfurações e cortes.

Kg. 4,00 4,29 3,99 4,09 4,09

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.

Em tempo, informo que algumas unidades de fornecimento foram alteradas para
padronizar ao pra cado no mercado e alguns itens, talvez, necessitem de maior especificidade a fim de
determinar exatamente o que se quer adquirir, por exemplo, quantos gramas teria o pé de coentro ou a
cebolinha, entre outros.

À consideração superior.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROMULO SANTANA DO AMARAL, Coordenador(a), em
19/07/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0083164 e o
código CRC BC6D4827.
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Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0083164
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A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008 e considerando
a Resolução 02/2020/FNDE,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporem a 
Comissão Especial para Compra de Alimentos do PNAE - Ano 2022: 
 
 
    - Valdemar Alves da Costa Neto, matrícula SIAPE 158134;
 
    - Sharlene Santana Dias, matrícula SIAPE 1675577;
 
    - Andreia dos Santos Almeida, matrícula SIAPE 1873946;
 
    - Fabiano Ferraz Araujo e Araujo, matrícula SIAPE 1668199;
 
    - Lorena de Souza Silva Medeiros, matrícula SIAPE 2153830;
 
    - Romulo Santana do Amaral SIAPE, matrícula 2733638;
 
    - Luciana Bitencourt Oliveira, matrícula SIAPE 2467183.
 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 
 
 

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PORTARIA Nº 1982, DE 15 DE JULHO DE 2022

Documento  assinado  digitalmente  conforme  MP  nº
2.200-2/2001, que institui  a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira-ICP-Brasil. O documento assinado
pode  ser  baixado  através  do  endereço  eletrônico
https://sipac.ifs.edu.br/public/jsp/boletim_servico/busca_
avancada.jsf, através do número e ano da portaria.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0083805/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Ao DEL,

 

Para elaboração de minuta de edital de chamada pública. 

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
20/07/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0083805 e o
código CRC 691AC8B8.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0083805
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL

Despacho nº 0083808/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À Divisão de Serviços,

 

Para elaboração do Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por ANCILLA MIRIAM CARVALHO MOURA, Chefe, em
20/07/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0083808 e o
código CRC 5FF32990.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0083808
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

Despacho nº 0084098/2022/DS - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Prezado,

Após análise do processo, segue alguns apontamentos a serem verificados antes da
elaboração da minuta do edital:

Observar os apontamentos levantados no relatório de pesquisa de preços nº SEI 0083164 . É
fundamental antes da elaboração do edital que se confirme tais informações quanto as unidades de
medidas dos itens 2 e 5.
Confirmar os valores no cronograma de entrega para o item 11, por conter casas decimais (18,5).
Solicitar a declaração de disponibilidade orçamentária, codificação da despesa e pré empenho., caso
não haja alteração de valores.

Com as pendências sanadas devolver para confecção da minuta do edital e seus anexos.

 

Att, 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 20/07/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0084098 e o
código CRC 1DA2751C.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0084098
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0086946/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À Direção do Campus São Cristóvão, 

 

Para solicitar manifestação acerca dos apontamentos dispostos no Despacho 0086946.

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
26/07/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0086946 e o
código CRC 9CBC486F.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0086946
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0086972/2022/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezada Coordenadora,

 

Solicito atendimento ao contido no despacho 0084098, a saber:

Observar os apontamentos levantados no relatório de pesquisa de preços nº SEI 0083164 .
É fundamental antes da elaboração do edital que se confirme tais informações quanto as
unidades de medidas dos itens 2 e 5.
Confirmar os valores no cronograma de entrega para o item 11, por conter casas decimais
(18,5).

 

                          Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
26/07/2022, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0086972 e o
código CRC 92C8E061.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0086972
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

GERENCIA DE APOIO E INCLUSAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO
COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0087619/2022/CAN - SCR/GAI - SCR/DEN - SCR/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À DLC,

 

Abaixo respostas aos questionamentos:

 

* as unidades de medidas dos itens 2 e 5 é unidade/maço;

* o item 11 do cronograma de entrega é 18,75 kg e não 18,5kg.

 

À disposição para possíveis dúvidas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 27/07/2022, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0087619 e o
código CRC F4564309.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0087619
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item Descrição resumida do item Unid. 19/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 10/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 07/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022 19/12/2022 26/12/2022 TOTAL UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 Banana prata kg 60 60 60 60 60 60 60 60 480 4,16R$              1.996,80R$          

2 Cebolinha Maço 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 375 1,56R$              585,00R$             

3 Cebola branca Kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 600 5,49R$              3.294,00R$          

4 Cenoura Kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 300 5,16R$              1.548,00R$          

5 Coentro Maço 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 375 1,96R$              735,00R$             

6 Farinha de Mandioca, Kg 350 350 350 350 1400 6,33R$              8.862,00R$          

7 Feijão Preto Kg 240 240 240 240 960 10,00R$            9.600,00R$          

8 Inhame Kg 40 40 40 40 40 40 40 40 320 6,66R$              2.131,20R$          

9 Mamão Kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 450 4,20R$              1.890,00R$          

10 Melancia Kg 120 120 120 120 120 120 120 120 960 4,26R$              4.089,60R$          

11 Pimentão Verde Kg 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 281,25 5,33R$              1.499,06R$          

12 Quiabo Verde Kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 9,96R$              747,00R$             

13 Tangerina Kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500 4,93R$              7.395,00R$          

14 Tomate Kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 750 4,09R$              3.067,50R$          

47.440,16R$        

CRONOGRAMA DE ENTREGA - 16 SEMANAS
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0088675/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

 

 

À DG/São Cristóvão, 

 

Prezado Diretor, 

 

Chamo o feito à ordem devido a algumas inconsistências encontradas e, para evitar, vai-e-vem de despachos,
irei tentar sanar alguns problemas. 

 

O Cronograma (0074855) estabelece a periodicidade - e quantidade - em que os itens deveriam ser
entregues (se semanal, quinzenal ou mensal). No entanto, o item 1.3 do Projeto (0076844) afirma que "o
contrato terá vigência de 03 (três) meses". Entendendo o mês compreendendo 4 semanas, teríamos 12
semanas no total. Ao multiplicarmos a quantidade de itens conforme o cronograma pela quantidade de
semanas, as quantidades constantes no Projeto (0076844) não se coadunam. 

Dessa forma, tendo em vista a frequência  - e quantidade de entrega - necessária, conforme Planilha
(0074856), esta Diretoria sugere a utilização de uma planilha que contenha datas estimadas para a entrega,
com suas respectivas quantidades para cada um dos itens, conforme Cronograma proposto (0088359).

Em relação ao Despacho 0087619, que faz as suas respectivas considerações explico: quaisquer alterações
nas especificações dos itens, devem automaticamente, alterar os artefatos presentes nos autos. Dessa forma,
necessário se faz também alterar o Projeto (0076844).

Neste diapasão, para que a administração não receba quantidade de material não aferível, sugiro estabelecer
de quantos gramas deve ser cada maço a ser entregue. 

Há também um vácuo na especificação do item 08 (inhame). Na chamada pública 01/2021 realizada no ano
passado, a especificação final de item congênere foi definida como "Inhame, de boa qualidade, tipo da
"costa", livre de resíduos e sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes." Tendo em vista que há vários tipos de inhame no mercado
sergipano e que os preços variam consideravelmente conforme estes tipos, não discriminá-lo
pormenorizadamente pode acarretar prejuízos à Administração. 
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Sugerimos também estabelecer números inteiros para cada kg de alimento, o que não ocorreu com o item
pimentão. Por fim, caso sejam acatadas as sugestões de alteração, solicito fazê-las renovando o cronograma
e consequentemente o projeto de compra.

Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
29/07/2022, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0088675 e o
código CRC B3EDE65D.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0088675
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0088683/2022/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezada Coordenadora,

 

Solicito atendimento ao destacado no despacho do Diretor da DLC (Doc. SEI 0088675).

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
29/07/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0088683 e o
código CRC 968FF7E8.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0088683
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

GERENCIA DE APOIO E INCLUSAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO
COORDENADORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0088717/2022/CAN - SCR/GAI - SCR/DEN - SCR/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Prezado Diretor de Licitações e Contratos,

 

 Retificando a afirmação no item 1.3 do Projeto  "o contrato terá vigência de 04 (quatro) meses ou enquanto
perdurar o estoque".

Em relação a sugestão da elaboração de planilha que contenha datas estimadas para entrega dos produtos é
interessante, mas, na prática, no planejamento das atividades do setor e do Campus São Cristóvão não seria
viável, até esse momento. Por exemplo, dia 26/12/22, como fora sugerido no cronograma proposto para
entrega dos itens, os alunos estarão de férias, possivelmente teríamos problemas em relação ao consumo
desses produtos. Outro fator a ser considerado são as oscilações no número de alunos, há uma média de
alunos a qual é baseada a elaboração das refeições, mas há períodos, como: feriados, ponto facultativo,
provas e outros, que o número de alunos pode aumentar ou diminuir.

Dado o exposto,  a sugestão de Cronograma semanal, quinzenal e mensal é aplicável para o Campus São
Cristóvão, conforme as situações citadas. Cronograma este que é utilizado anualmente tanto para Aquisição
dos Produtos da Agricultura Familiar anteriores, como para os Gêneros Alimentícios obtidos por meio de
Pregão Eletrônico. Portanto, se for apenas um problema estrutural é interessante seguir com essa disposição,
pois, para o andamento das atividades do setor está sendo viável, caso interfira e/ou afete o andamento do
processo, a sugestão será aceita.

Em relação a quantificar a gramatura do maço de coentro é inviável pelo ponto de vista que nenhum
alimento tem exatamente o mesmo peso. Uma unidade de maçã ou de banana, ou uma uva, não terá o mesmo
peso quando nos referimos a "uma" unidade. É incoerente descrever que o maço do coentro tem que ter “x”
gramas, o que até poderia acarretar em item deserto. Em estabelecimentos comerciais esse item é comprado
por unidade/maço, ou seja, sem a necessidade de estabelecer a gramatura exata de cada unidade/maço.

A administração não receberá quantidade de material não aferível, até porque podemos contar unidades, ou
seja, maços e atualmente a solicitação não só desse produto (coentro) como também da cebolinha está sendo
feita dessa maneira, até o presente momento, sem intercorrências.

Com o objetivo de descrever o item inhame de forma mais completa será acrescentada à descrição “tipo da
costa”.

Em relação ao pimentão, sugiro que continuemos com o valor especificado, caso não traga nenhum problema
para a Administração. Entendo que como existem números inteiros, fracionários, e podemos obter pesos
como: 1 kg, ½ kg, 2 kg e 275 gramas ou 800 g de um produto, enfim valores infinitos, acredito que o valor
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de 18,75 kg de pimentão não interfira negativamente no andamento do processo, visto que, o cronograma
sugerido é apenas uma estimativa.

Diante do exposto, as sugestões acatadas foram alteradas nos artefatos discriminados abaixo:

- Cronograma 0089346

- Projeto 0089416
 

À disposição.
 

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 02/08/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0088717 e o
código CRC A4DB7716.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0088717
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CAN

SEMANAL QUINZENAL MENSAL

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento com
casca sã, sem rupturas acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. X

60

X

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes. 25 X X

3
Cebola branca, sem réstia, in natura, tamanho padronizado - médio, de
primeira qualidade, com cascas sãs e sem rupturas. 40 X X

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, raiz com 12 a 15 cm.
Livre de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 20 X X

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de resíduos, sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes. 25 X X

6

Farinha de Mandioca, tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica transparente, devendo apresentar na embalagem as
informações nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1
kg.

X X 350

7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos íntegros, aspecto brilhoso, liso, 
inseto de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e 
livres de umidade e fragmentos ou corpos estranhos, 
devendo apresentar na embalagem as informações 
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1 kg. X X 240

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS ITENS
 PARCELADOS

ITEM MATERIAL ENTREGA (estimativa)
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8

Inhame “tipo da costa”, de boa qualidade, livre de resíduos e sujidades,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes. X 40 X

9

Mamão, tipo formosa, in natura, frutos no grau médio de 
amadurecimento e uniformes; sem danos de origem física ou 
mecânica, rachaduras e cortes. 30 X X

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem rupturas, grau
médio de amadurecimento, acondicionado em embalagem
resistente e transparente. X 120 X

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de resíduos,
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 18.75 X X

12

Quiabo verde, em bom estado de conservação, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes. 5 X X

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação intermediário, 
apresentando odor agradável, consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, machucados, coloração não 
característica. 100 X X

14

Tomate, tipo comum, frutos no grau médio de amadurecimento e
uniformes; casca brilhante, lisa e firme; sem danos de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes. 50 X X
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0089418/2022/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezado Diretor da DLC,

 

Segue o processo com atendimento ao solicitado no despacho 0088675.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
01/08/2022, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0089418 e o
código CRC 72B5DA5C.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0089418

Despacho 0089418         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 93

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0089482/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À DG São Cristóvão, 

 

O Despacho 0088717 está em formato de minuta e por isso, impossível de ser lido. Solicito
assinatura.

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
02/08/2022, às 07:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0089482 e o
código CRC 223D7967.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0089482
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO

Despacho nº 0089945/2022/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezada Coordenadora,

 

Solicito atendimento ao requerido no despacho do Diretor da DLC (Doc SEI 0089482).

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
02/08/2022, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0089945 e o
código CRC 8985DFB7.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0089945
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0090293/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Ao pregoeiro Fabiano,

 

Para conhecimento e adaptação do projeto básico aos preços aferidos pela CPP. E, a par r
daí, solicitar disponibilidade financeira. 

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
03/08/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0090293 e o
código CRC 090F8BF6.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090293
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

EDITAL DE AQUISIÇÃO E COMPRAS.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA N. º 01/2022.

 
 
 
Chamada Pública n.º 01/2022 para aquisição de gêneros alimen cios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções
do FNDE relativas ao PNAE.
 
 

Dispensa de Licitação Nº xx/2022
Processo Administrativo nº 23289.000546/2022-09

 
 
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - Reitoria, pessoa jurídica de direito
público, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia,
Bairro Jardins, cidade de Aracaju/SE, CEP 49025-330, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.728.444/0001-00
,representado neste ato pela Mag.ª Reitora Ruth Sales Gama de Andrade, nomeada pelo Decreto
Ministerial de 03 de outubro de 2018, publicado no DOU de 04 de outubro de 2018 e Resolução nº
36/2018/CS/IFS, inscrita no CPF sob o nº 532.897.305-49, portadora da Carteira de Iden dade nº 522.920
SSP/SE, no uso de suas prerroga vas legais, considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e
nas Resoluções do FNDE rela vas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros
alimen cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, des nado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae para 2022, por meio da modalidade de dispensa de
licitação.
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia
xx/xx/2022 às 22:00hs  (horário de Brasília).
 
A presente Sessão Pública será realizada virtualmente, conforme previsto nos § 1º, § 2º, § 3º, § 4º e § 5º
do Art. 5º da Resolução Nº 02, de 09 de abril de 2020, devido a necessidade de se evitar aglomerações,
conforme orientações dos Órgãos oficiais de saúde, buscando assim, proteger e preservar a saúde de
todos em função pandemia ocasionada pelo Coronavírus - Covid 19. Todas as etapas serão realizadas,
exclusivamente, através do e-mail oficial: chamada.publica@academico.ifs.edu.br .
 
 
Os Grupos Formais/Informais e os fornecedores individuais, deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda de forma digitalizada no e-mail: chamada.publica@academico.ifs.edu.br
até o dia xx de xx de 2022 às 22:00hs, conforme orientações constantes neste Edital.

 
 
1. OBJETO
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1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimen cios da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

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

06/2020).

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento com casca sã, sem rupturas
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com e queta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em monoblocos plásticos e limpos.

Kg. 480 R$ 4,16 R$ 1.996,80

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,56 R$ 624,00

3
Cebola branca, sem rés a, in natura, tamanho
padronizado - médio, de primeira qualidade,
com cascas sãs e sem rupturas.

Kg. 640 R$ 5,49 R$ 3.513,60

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira
qualidade, raiz com 12 a 15 cm. Livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 320 R$ 5,16 R$ 1.651,20

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,96 R$ 784,00

6

Farinha de Mandioca, po 1, acondicionado
em embalagem plástica transparente, devendo
apresentar na embalagem as informações
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem
de 1 kg.

Kg. 1400 R$ 6,33 R$ 8.862,00
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7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em
embalagem transparente plás ca, grãos
íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de
matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e
livres de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos, devendo apresentar na embalagem
as informações nutricionais e o prazo de
validade. Embalagem de 1 kg.

Kg. 240 R$ 10,00 R$ 2.400,00

8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 320 R$ 6,66 R$ 2.131,20

9

Mamão, po formosa, in natura, frutos no
grau médio de amadurecimento e uniformes;
sem danos de origem sica ou mecânica,
rachaduras e cortes.

Kg. 480 R$ 4,20 R$ 2.016,00

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem
rupturas, grau médio de amadurecimento,
acondicionado em embalagem resistente e
transparente.

Kg. 960 R$ 4,26 R$ 4.089,60

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 300 R$ 5,33 R$ 1.599,00

12

Quiabo verde, em bom estado de
conservação, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 80 R$ 9,96 R$ 796,80

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação
intermediário, apresentando odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração não
característica.

Kg. 1600 R$ 4,93 R$ 7.888,00

14

Tomate, po comum, frutos no grau médio de
amadurecimento e uniformes; casca brilhante,
lisa e firme; sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 800 R$ 4,09 R$ 3.272,00

VALOR GLOBAL R$ 41.624,20

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

 
1.2. INTEGRAM ESTE EDITAL

 
1.2.1. Anexo I – Projeto Básico;
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1.2.2. Anexo II – Minuta do Contrato;

1.2.3. Anexo III – Declaração de origem dos produtos;

1.2.4. Anexo IV – Modelo de Projeto de venda.
 

2. FONTE DE RECURSO

2.1. Recursos provenientes do PNAE/FNDE

FONTE:

PTRES:

PI:

ND:
 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução

FNDE que dispõe sobre o PNAE.

 
3.1. ARQUIVO Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no Arquivo nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob

pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar

Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e

V - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são oriundos de produção própria,

relacionada no projeto de venda.
 
3.2. ARQUIVO Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.

 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de

inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar

Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas; e V

- a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no projeto de venda.
 
3.3. ARQUIVO Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de

inabilitação:
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I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, rela va à Seguridade Social e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da en dade registrada no órgão

competente;

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,

assinado pelo seu representante legal;

VI - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos

associados/cooperados;

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do

limite individual de venda de seus cooperados/associados;

VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas.

42
 

4. DO ARQUIVO Nº. 002 – PROJETO DE VENDA

4.1. No Arquivo nº. 002, os Fornecedores Individuais, os Grupos Informais e os Grupos Formais

deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar,

conforme Anexo VII da Resolução n.º 06 do FNDE, de 08.05.2020.

4.2. A relação dos proponentes dos Projetos de Venda será apresentada e registrada em ata, na

data da realização da Chamada Pública 01/2022.
 
O resultado da seleção será publicado em até 01 (um) dia após a realização da sessão

pública, e o(s) fornecedor(es) selecionado(s) será(ão) convocado(s) a assinar(em) o(s)

contrato(s) em até 02 (dois) dias após a publicação do resultado definitivo.
 

4.3. O(s) Projeto(s) de Venda(s) a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar o

nome, o CPF e o nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor, quando se tratar

de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização

produtiva, quando se tratar de Grupo Formal.
 

4.5. Na ausência ou desconformidade de quaisquer desses documentos mencionados no item

anterior, constatada no arquivo 002, recebido no e-mail

chamada.publica@academico.ifs.edu.br, poderá ser concedido abertura de prazo para

regularização, conforme análise e decisão da Comissão Julgadora.
 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. Havendo empate nos valores apresentados pelos proponentes no projeto de venda, será

obedecida a ordem de prioridade constante no item 10 deste edital.

5.2 - Nos termos do art. 35 da Resolução FNDE 06/2020, o critério u lizado para selecionar a proposta

os projetos de venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais,

grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas
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Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.
 

5.3. O preço de aquisição dos gêneros alimen cios dessa Chamada pública são os preços

determinados no item 1.1 deste edital.

6. PREÇOS

6.1. A definição dos preços observou o art. 31 da Resolução FNDE n.º 06, de 2020, e foram captados

via mercado municipal de alimentos, respeitando a devida atualização de preços e sua

conformidade com o mercado local, por meio de captação in loco destes.
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar deste procedimento, somente:

7.2. Fornecedores Individuais: Agricultores familiares não organizados em grupos, detentores da

Declaração de Ap dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP

física;

7.3. Agricultores familiares organizados em grupos informais detentores da Declaração de Ap dão ao

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física de cada agricultor.

7 . 4 . Grupos formais: Agricultores familiares organizados em grupos formais (coopera vas e

associações) detentores da Declaração de Ap dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Fmiliar – DAP Jurídica.
 

7.5. Para par ciparem desta Chamada Pública, de acordo com a Resoluções Nº 06/2020/CD/FNDE e e

suas alterações, os Fornecedores Individuais, os Grupos Formais e os Grupos Informais deverão

enviar no e-mail: chamada.pública@academico.ifs.edu.br até o dia xx de xxxxxxxxx de 2022 , dois

arquivos separados e digitalizados:
 
7.5.1. Arquivo 01: Documentação de habilitação;

7.5.2. Arquivo 02 : Projeto de Venda.
 

8. DA ABERTURA DOS ARQUIVOS

8.1. Os arquivos enviados no e-mail chamada.pública@academico.ifs.edu.br, serão abertos às

09:00h do dia xx/xx/2022, horário de Brasília.

8.2. Logo após a análise da documentação recebida, pela comissão julgadora, o resultado do

credenciamento será registrado em ATA assinada pelos membros da comissão, sendo esta

disponibilizada no e-mail de todos os interessados, para que havendo discordância, seja

impetrado recurso fundamentado, conforme item 09 do presente Edital.
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

9.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos por representante não habilitado legalmente ou iden ficado no processo para

responder pelo interessado.

9.2. Este edital só poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início

do recebimento da documentação, via e-mail.

9.3. Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, em xx/xx/2022, o interessado

poderá interpor recurso até às 16:00h do dia xx/xx/2022, enviando tal recurso através do e-mail:
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chamada.pública@academico.ifs.edu.br. O recurso será comunicado aos demais licitantes que

poderão impugná-lo no prazo de 24h (vinte e quatro) horas.

9 . 4 . O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce veis de

aproveitamento.

9.5. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e devem ser

enviadas à comissão julgadora através do e-mail: chamada.pública@academico.ifs.edu.br, no

prazo estipulado
 

10. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. Havendo empate nas propostas será adotado critério de priorização conforme § 2º Resolução

GGPAA n. º 50, de 26 de setembro de 2012, art. 7º A demanda por alimentos será divulgada por

meio de Chamada Pública.

10.1.1. agricultores familiares do município;

10.1.2. comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;

10.1.3. assentamentos da reforma agrária;

10.1.4. grupos de mulheres;

10.1.5. produção agroecológica ou orgânica.
 

11. (SUPRESSÃO)
 

12. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

12.1. As condições de entrega e de periodicidade dos Alimentos estão previstas no Projeto Básico,

Anexo I deste edital.
 

13. PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a úl ma entrega do mês, por meio de nota de

empenho, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento

efetuado. Vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.
 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O presente Edital de Chamada Pública poderá ser ob do no através do endereço eletrônico:

www.ifs.edu.br .

14.2. Os produtos alimen cios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

14.3. 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:

I - 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/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica mul plicado pelo limite individual de

comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
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14.4. Os alimentos adquiridos com recursos do PNAE só podem ser des nados a alunos

matriculados nos cursos de educação básica.

Aracaju, 20 de julho de 2022.
 
 

Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura Familiar
 
 
 

Valdemar Alves da Costa Neto
Presidente da Comissão

 
 

Sharlene Santana Dias
Membro da Comissão

 
 

Andreia dos Santos Almeida
Membro da Comissão

 
 

Fabiano Ferraz Araujo e Araujo
Membro da Comissão

 
 
 

Lorena de Souza Silva Medeiros
Membro da Comissão

 
 

Romulo Santana do Amaral
Membro da Comissão

 
 
 

Luciana Bitencourt Oliveira
Membro da Comissão

 
 

Aprovo:
 
 

Ruth Sales Gama de Andrade
Reitora

Documento assinado eletronicamente por ROMULO SANTANA DO AMARAL, Coordenador(a), em
04/08/2022, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090917
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

 TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO

(COMPRAS)

 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO (COMPRAS)

DISPENSA DE

LICITAÇÃO DISPENSA

Nº

(Processo Administrativo n.º 23289000546/2022-09 )
 

1. OBJETO
 

1.1. Aquisição de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

 

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento com casca sã, sem rupturas
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com e queta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em monoblocos plásticos e limpos.

Kg. 480 R$ 4,16 R$ 1.996,80

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,56 R$ 624,00

3
Cebola branca, sem rés a, in natura, tamanho
padronizado - médio, de primeira qualidade,
com cascas sãs e sem rupturas.

Kg. 640 R$ 5,49 R$ 3.513,60
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4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira
qualidade, raiz com 12 a 15 cm. Livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 320 R$ 5,16 R$ 1.651,20

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,96 R$ 784,00

6

Farinha de Mandioca, po 1, acondicionado
em embalagem plástica transparente, devendo
apresentar na embalagem as informações
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem
de 1 kg.

Kg. 1400 R$ 6,33 R$ 8.862,00

7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em
embalagem transparente plás ca, grãos
íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de
matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e
livres de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos, devendo apresentar na embalagem
as informações nutricionais e o prazo de
validade. Embalagem de 1 kg.

Kg. 240 R$ 10,00 R$ 2.400,00

8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 320 R$ 6,66 R$ 2.131,20

9

Mamão, po formosa, in natura, frutos no
grau médio de amadurecimento e uniformes;
sem danos de origem sica ou mecânica,
rachaduras e cortes.

Kg. 480 R$ 4,20 R$ 2.016,00

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem
rupturas, grau médio de amadurecimento,
acondicionado em embalagem resistente e
transparente.

Kg. 960 R$ 4,26 R$ 4.089,60

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 300 R$ 5,33 R$ 1.599,00

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total
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12

Quiabo verde, em bom estado de
conservação, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 80 R$ 9,96 R$ 796,80

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação
intermediário, apresentando odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração não
característica.

Kg. 1600 R$ 4,93 R$ 7.888,00

14

Tomate, po comum, frutos no grau médio de
amadurecimento e uniformes; casca brilhante,
lisa e firme; sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 800 R$ 4,09 R$ 3.272,00

VALOR GLOBAL R$ 41.624,20

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

 
1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

 
 

1.3. O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, a par r da data da assinatura ou até a entrega do
quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro.
 

2 JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A C o o r d e n a ç ã o d e A l i m e n t a ç ã o e N u t r i ç ã o – C A N d o I n s t i t u t o F e d e r a l d e S
e r g i p e , C A M P U S S Ã O C R I S T Ó V Ã O o f e r e c e t r ê s r e f e i ç õ e s d i á r i a s , o u s e ja , d
e s j e j u m , a l m o ç o e j a n t a r p e r f a z e n d o u m t o t a l d e a p r o x i m a d a m e n t e 7 5 0 r
e f ei ç õ e s d i á r i a s p a r a o s a l u n o s d o s r e g i m e s d e r e s i d ê n c i a e e x t e r n o s o r i u
n d o s d o s c o n v ê n i o s c o m d i v e r s a s p r e f e i t u r a s . C o m o i n t u i t o d e a s s e g u r a
r u m a b o a a l i m e n t a ç ã o p a r a o s c o m e n s a i s é i m p o r t a n t e q u e o c a r d á p i o d i s
p o n h a d e v a r i e d a d e d e a l i m e n t o s p a r a u m b o m a p o r t e d e n u t r i e n t e s e s s e
n c i a i s p a r a o a d e q u a d o d e s e n v o l v i m e n t o d o s a l u n o s e c o m e n s a i s .

 

Por meio da Lei nº 11.947/2009 onde determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados,
municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional d e Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser u lizados obrigatoriamente na compra de gêneros
alimen cios provenientes da Agricultura Familiar. Para quem produz alimentos, a inicia va contribui para
que a Agricultura Familiar se organize cada vez mais e qualifique suas ações comerciais.

 
Enquanto que para quem adquire esses produtos, o resultado desse avanço é mais qualidade da
alimentação a ser servida, manutenção e apropriação de hábitos alimentares saudáveis e mais
desenvolvimento local de forma sustentável.

 
 

3 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
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3.1. Será aceita a proposta do fornecedor:

3.1.1. que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;

3.1.2. cuja especificação do produto ofertado seja compa vel com a do edital da respec va chamada
pública;

3.1.3. que tenha ofertado quan ta vo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto
básico;

3.1.4. que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.

 

3.2. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda
que em um mesmo Projeto de Venda.

 
4 ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

3.2. A escolha dos itens atende as diretrizes da alimentação escolar, art. 12 da Lei 11.947/2009, bem como
aos obje vos estabelecidos Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e seu quan ta vo total
foi es mado considerando-se o atual número de alunos matriculados na educação básica (ensino
médio/técnico e educação de jovens e adultos) e a disponibilidade orçamentária.

3.3. Por Fração de Entrega entende-se: porção média a ser entregue pelo fornecedor no IFS conforme
cronograma de entrega.

3.4. Os produtos perecíveis devem ser de primeira (1ª) qualidade e na ocasião da entrega deverão apresentar
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

3.5. Quando da entrega, os frutos e legumes deverão apresentar-se:

I - isentos de substâncias terrosas;

II - sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;

III - sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;

IV - sem umidade externa anormal;

V - isentos de odor e sabor estranhos; e

VI - isentos de enfermidades.

3.6. Os fornecedores deverão repor os produtos que, dentro do prazo de validade e/ou vida ú l, sofram
alguma alteração qualitativa.

3.7. O IFS – Campus São Cristóvão reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou
nas quan dades por item, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quan dade
requerida dos produtos.

3.8. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao mesmo, e que
não os danifique ou provoque lesões que afetem a sua aparência e u lização, de forma a atender ao
disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/
Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº
259/02 e 216/2004 – ANVISA).

3.9. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: a iden ficação do produto, a data de validade e
a identificação do produtor.

3.10. Os gêneros alimen cios a serem entregues poderão ser subs tuídos pelo fornecedor contratado
quando necessário, desde que em comum acordo com o IFS e que os produtos subs tutos constem
nesta chamada pública e sejam nutricionalmente correlatos.
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 
 

4.2. Os produtos devem ser entregues de forma parcelada entre 07:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30, conforme
cronograma de entrega, acompanhados da respec va Nota Fiscal, na qual se atestará o seu
recebimento.

4 . 3 . O produto somente será considerado entregue defini vamente após a verificação de todos os
parâmetros necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, quan dade, compa bilidade,
autenticidade, e outros que se fizerem necessários.

4.4. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Setor Requisitante, após
solicitação formal, para entrega no horário: 07:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30, em dias úteis, de segunda-
feira a sexta-feira, conforme disposta no Cronograma de Entrega.

4.5. Cronograma de Entrega:

Endereço de Entrega: IFS - Campus São Cristóvão Endereço da entrega: Rodovia BR-101, Km 96 Povoado
Quissamã CNPJ: 10.728.444/0002-82 | São Cristovão - SE | CEP: 49100-000 –Brasil

 

 

 

 
 
   CAN  
  ENTREGA(estimativa)

Item Produtos SEMANAL QUINZENAL MENSAL

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento com casca sã, sem rupturas
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com e queta de pesagem e prazo de
validade semanal. A embalagem secundária deve
ser em monoblocos plásticos e limpos.

x 60 x

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

25 x x

3
Cebola branca, sem rés a, in natura, tamanho
padronizado - médio, de primeira qualidade, com
cascas sãs e sem rupturas.

40 x x

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade,
raiz com 12 a 15 cm. Livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem
danos de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

20 x x
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5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de resíduos,
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e
intacto, sem danos de origem sica ou mecânica,
perfurações e cortes.

25 x x

6

Farinha de Mandioca, po 1, acondicionado em
embalagem plás ca transparente, devendo
apresentar na embalagem as informações
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1
kg.

x x 350

7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em
embalagem transparente plás ca, grãos íntegros,
aspecto brilhoso, liso, inseto de matéria terrosa,
pedras, fungos, ou parasitas e livres de umidade e
fragmentos ou corpos estranhos, devendo
apresentar na embalagem as informações
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem de 1
kg.

x x 240

8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme e
intacto, sem danos de origem sica ou mecânica,
perfurações e cortes.

x 40 x

9
Mamão, po formosa, in natura, frutos no grau
médio de amadurecimento e uniformes; sem danos
de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.

30 x x

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem
rupturas, grau médio de amadurecimento,
acondicionado em embalagem resistente e
transparente.

x 120 x

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

18.75 x x

12

Quiabo verde, em bom estado de conservação, livre
de resíduos, sujidades, parasitas e larvas; tamanho
e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, sem danos de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes.

5 x x

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação
intermediário, apresentando odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração não
característica.

100 x x

   CAN  
  ENTREGA(estimativa)

Item Produtos SEMANAL QUINZENAL MENSAL
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14

Tomate, po comum, frutos no grau médio de
amadurecimento e uniformes; casca brilhante, lisa
e firme; sem danos de origem sica ou mecânica,
perfurações e cortes.

50 x x

   CAN  
  ENTREGA(estimativa)

Item Produtos SEMANAL QUINZENAL MENSAL

 
 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Incumbe ao Contratante:

6.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, a entrega
efe va do objeto, emi r Termo de Recebimento Defini vo ou, se for o caso, recusar o fornecimento
desconforme;

6.3. Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital;

6.4. Efetuar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores, antes de sua contratação, com base no reexame da documentação
apresentada para habilitação, devidamente atualizada, sem ônus para o proponente, se este ainda
não estiver inscrito no referido cadastro.

6.5. Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.

6.6. Incumbe ao Contratado:

6.7. Subs tuir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos
recusados na fase de recebimento;

6.8. Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da u lização dos
bens de seufornecimento;

6.9. Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta;

6.10. Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim como de
mudanças de números de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência
de quaisquer dessas alterações.

6.11. Re rar todos os materiais recusados, das dependências do IFS, dentro do prazo fixado para sua
subs tuição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor ter cumprido a
obrigação de entregar outro material para nova verificação de compa bilidade com o objeto do
contrato.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan da a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de outras:

7 . 2 . Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e,
conforme o caso, informando o prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;

7.3. Multa:

7.4. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto a ser entregue, por
dia de atraso no fornecimento do objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração. Após cinco dias úteis, sem o objeto tenha sido entregue, caracterizará
descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão.
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7.5. de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto recusado. Não havendo a troca ou a
complementação do objeto recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará
descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão. Consequência idên ca terá se ocorrer nova
recusa no mesmo fornecimento.

7.6. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto, por dia, pelo atraso
na re rada do objeto recusado, até o limite de cinco dias úteis, sem justa fundamentação e prévia
comunicação à Administração. Após esse prazo, sem que o objeto tenha sido re rado, será
considerado abandono dos materiais, podendo a administração dar-lhes a des nação que julgar
conveniente.

7.7. compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado à obrigação
não cumprida;

7.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no IFS,
em favor do contratado. Caso o valor a ser descontado for superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada administra vamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo
de dez dias para pagamento por meio de GRU.

7.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe - IFS pelo prazo de até dois anos;

7.10. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.

7.11. Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção.

7.12. A recusa injus ficada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.

7.13. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas
demais cominações legais.

7.14. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a
ampla defesa, no prazo de cinco dias úteis, ou de dez dias úteis quando se tratar de idoneidade,
contado a partir da data em que o fornecedor tomar ciência.

8. DOS CASOS OMISSOS

 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das estabelecidas na
Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos
administra vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

9. DAS ALTERAÇÕES

9.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
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representante do contratante.

10.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual.

10.3. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em
desacordo com o edital e seus anexos.

 
São Cristóvão, 01 de agosto de 2022.
 
 

Sharlene Santana Dias
Nutricionista –IFS SÃO CRISTÓVÃO

 
 
 
 

APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
 

( X ) Aprovado ( ) Não aprovado
 
 

MARCO ARLINDO AMORIM MELLO NERY

Documento assinado eletronicamente por MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, Diretor(a), em
04/08/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 04/08/2022, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0090919 e o
código CRC 4B822D81.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090919
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

TERMO DE CONTRATO

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR Nº XX/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE E A

xxxxxxxxxxx

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Reitoria, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Av.
Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, cidade de Aracaju/SE, CEP 49025-330, inscrita no CNPJ sob o n.º
10.728.444/0001-00 ,representado neste ato pela Mag.ª Reitora Ruth Sales Gama de Andrade, doravante denominado
CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal), com sede a (endereço), em (Município/UF), inscrita no CNPJ sob o
n.º , doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
11.947 de 2009, e Resolução nº 6, de 08 de maio de 2020, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas que seguem.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

 
1.1 É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, de acordo com o edital da Chamada Pública n.º 01/2022 , que integra o presente

Contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

 
CLÁUSULA SEGUNDA

 
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na

Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

2.2 Discriminação do objeto:

 
 
 
Item

 
 

Descrição

 
Unidade

de

entrega

 
 

QTD

Periodicidade de

entrega

Preço de

aquisição*

 
Periodicidade

 
QTD

Unitário

(R$)

Total

(R$)

1        
2        
3        
4        
5        
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CLÁUSULA TERCEIRA

 

3.1 O limite individual de venda do agricultor familiar é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Ap dão ao

PRONAF (DAP), por ano civil, por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do PNAE, modalidade

Compra Institucional.

3.2 O limite de venda por organização fornecedora é de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por DAP, por ano civil,

por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do PNAE, modalidade Compra Institucional.

 
CLÁUSULA QUARTA

 
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

 
CLÁUSULA QUINTA

5 . 1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo

Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até de de 20 .

5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública n.º  01/2022.

5.3 O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela

entrega daqueles, no local previamente ajustado.

 
 
CLÁUSULA SEXTA

 
 
6.1 Pelo fornecimento dos alimentos, nos quan ta vos descritos na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, o

CONTRATADO receberá o valor total de R$ (valor por extenso).

 
CLÁUSULA SÉTIMA

 
7.1 No valor mencionado na cláusula sexta, estão 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.

 
CLÁUSULA OITAVA

 
8.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

 
CLÁUSULA NONA

 
9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3, da cláusula quinta, e, após a tramitação do processo

para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

9 . 2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação

financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA

 
10.1 São obrigações do CONTRATANTE:

 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,

para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;

e ) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital.

 
10.2 São obrigações do CONTRATADO:

 
a) O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e na sua proposta, assumindo como exclusivamente

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;

b ) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital,

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: (especificar);

c) Substituir, às suas expensas, em prazo de dias, a contar da sua notificação, o objeto com vícios ou defeitos;

d) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo vos

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

 
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 2002, o CONTRATADO que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta.

 
11.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeito, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

b ) Multa moratória de % ( por cento) por dia de atraso injus ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de

(número por extenso) dias;

c) Multa compensatória de % ( por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma

proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo prazo de até dois anos;

f ) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o

contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

 
12.1 O CONTRATADO deverá guardar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos

produtos par cipantes da Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para

comprovação.

12.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra apresentadas nas

prestações de contas, bem como a Proposta de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar, as quais ficarão à

disposição para comprovação.

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

 
13.1 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 a fiscalização

efetuada pelo CONTRATANTE.

13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de

ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

 
14.1 A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do órgão ou entidade responsável pela compra.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

 
15.1 O presente Contrato rege-se, ainda, pelo Edital de Chamada Pública n.º 01/2021, pela Resolução nº 6, de 08 de maio de

2020, pela Lei 11.947 de 2009, e pela Lei n.º 8.666, de 1993, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o

contrato for omisso.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

 
16.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas

condições essenciais.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

 
17.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se ao CONTRATADO o direito à prévia e

ampla defesa.

17.3 O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei n.º

8.666, de 1993.

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

18.1 O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até ____de__ de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

 
19.1 É competente o Foro da Seção Judiciária de Sergipe para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste Contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença

de duas testemunhas.

 
 
Aracaju, ____ de _____2022.

 
 
___________________________

CONTRATANTE

 
 
___________________________

CONTRATADO

 
TESTEMUNHAS:

 
1.

2

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERRAZ ARAUJO E ARAUJO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 04/08/2022, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0090923 e o
código CRC 66FE0AA6.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090923
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
RUA FRANCISCO PORTUGAL , 150, BAIRRO SALGADO FILHO, , Aracaju/SE, CEP 49025-330

Telefone: 37111860 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ifs.edu.br
  

DECLARAÇÃO

  

Processo nº 23289.000546/2022-09

Interessado: SHARLENE SANTANA DIAS

  

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA

ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS

 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022)

 

 

Eu________________, representante da Cooperativa/Associação, com CNPJ nº e DAP Jurídica nº declaro, para fins

de participação na Chamada Pública 01.2022 , que os gêneros alimentícios relacionados na proposta de venda são

oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP e compõem esta cooperativa/associação.

 
 
Local, / /

 
Assinatura

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA

BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES (FORNECEDOR INDIVIDUAL)

 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022)

 
 
 
 

Eu,__________ , C P F nº e DA P sica nº , declaro, para fins de par cipação na chamada Pública nº

01.2022, que os gêneros alimen cios relacionados na proposta de venda em meu nome são oriundos

de produção própria.

 
 
Local, / /

 
Assinatura
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE

INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS

 
 

O (A) (nome do Grupo Formal) , CNPJ nº , DAP jurídica nº com sede , neste ato representado(a) por

(nome do representante legal de acordo com a Proposta de Venda)

, portador (a) da Cédula de Iden dade RG nº , CPF nº_____, nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se

responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimen cios dos Agricultores e

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta En dade, no valor de R$ 20.000,00

(vinte mil reais) por D A P / A N O CIVIL / ÓRGÃO COMPRADOR referente à sua produção, considerando os

disposi vos da Lei 11.947 de 2009 e a resolução CD/FNDE nº 06 de 2020 e suas alteraçõese suas alterações, e

demais documentos normativos, no que couber

 
 
Local, / /

 
Assinatura

 

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERRAZ ARAUJO E ARAUJO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 04/08/2022, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0090930 e o
código CRC 5FF598FD.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090930
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-330 

(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 
      (ANEXO IV – MODELO) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAMADA PÚBLICA Nº 01.2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2.CNPJ  

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11. Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006. 14. Nº de Associados com DAP Física 

15. Nome do representante legal__________________ 16. CPF 
______________________ 

17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município / UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 
4. Preço de Aquisição * 5. Cronograma de Entrega dos produtos 

4.1. Unitário 4.2. Total 

      
De acordo com o cronograma estabelecido no Edital 

     

     

Obs.: * Preço publicado no Edital Chamada Pública nº 01.2020 

IV – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor (a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº Conta Corrente 
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento 

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal ou fornecedores -Associação Fone/E-mail 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 
(ANEXO IV – MODELO) 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2.CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora  
    (  ) Sim  (  ) Não 

9. Nome da Entidade Articuladora  
    (quando houver) 

10. E-mail / Fone 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor (a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº da Agência 6. Nº Conta Corrente 

      

      

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município / UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

IV– RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do Agricultor(a) Familiar 2. Produto 3.Unidade 4. Quantidade 
5. Preço de Aquisição *   

6. Valor Total 

      

      

Obs.: * Preço publicado no Edital nº_____ 

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
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1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4.Preço/unidade 5. Valor Total por Produto 6. Cronograma de entrega dos 
Produtos 

     De acordo com o cronograma 
estabelecido no Edital 

     

     

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento 

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Informal Fone/E-mail 
CPF: 

Local e Data Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL / CHAMADA PÚBLICA Nº  01.2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente: 2. CPF: 

3. Endereço: 4. Município/UF: 5. CEP: 

6. Nº DAP Física: 7. DDD/Fone: 8. E-mail (quando houver): 

9. Banco: 10. Nº Agência: 11. Nº da Conta Corrente: 

II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Cronograma de Entrega dos produtos, conforme Edital. 
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III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC: CAIXA ESCOLAR 

1. Nome da Caixa Escolar: 2. CNPJ: 3. Município/UF: 

4. Endereço: 5. Fone: 

6. Nome do representante legal: 7. CPF: 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual: CPF: 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

APÊNDICE CERTIFICAÇÃO PROCESSUAL

 
CERTIFICAÇÃO PROCESSUAL

Ordem de Serviço Conjunta Reitoria/PF-IFS nº 01/2015, de XX de fevereiro de 2015.
 
IDENTIFICAÇÃO PROCESSUAL:
Processo IFS nº 23289.000546/2022-09
Volume(s): ( x ) Único ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ( ) 05 ( ) Outros: _________
Quantidade de laudas (devidamente numeradas e rubricadas): 69 excluindo esta certificação.
Há processo(s) apensado(s)? ( X ) Não ( ) Sim
Caso sim, identificá-lo(s): Processo IFS nº /
Interessado(s): Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura Familiar
CARACTERIZAÇÃO LICITATÓRIA:

( x ) Aquisição DFD sei nº 0070951
( ) Contratação
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA
( ) Pregão sem SRP ( ) Pregão com SRP ( ) Convite
( ) Tomada de Preços ( ) Concorrência ( ) Leilão ( ) Concurso
( ) Dispensa ( ) Inexigibilidade

TIPO:
( ) Menor Preço: ( ) por item ( ) por grupo ( ) por item e grupo
( ) Melhor Técnica ( ) Técnica e Preço
Descrição do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Valor Estimado da contratação/aquisição:
R$ 41.624,20 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

CONSTAM dos autos em epígrafe as seguintes peças/documentos:

Apêndice Certificação Processual 0090958         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 128



(--) Termo de Autorização de Licitação, assinado pela autoridade competente (às fls. ).
(X) Propostas e documentação pertinente à pesquisa de preços 0083164
( ) Designação do Pregoeiro e sua equipe de apoio (às fls. ).0083804
(--) Pareceres técnicos ou jurídicos sobre a licitação/dispensa/inexigibilidade (às fls. _________ ).
(--) Declaração de Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Improbidade Administrativa e de
Débitos trabalhistas (às fls. ___________).
(--) Pré-empenho, codificação e apontamento da natureza da Despesa, previsão de impacto
orçamentário-financeiro e declaração de compatibilidade da despesa a ser criada com as normas
orçamentárias vigentes ( às fls. )
(X) Termo de Referência, aprovado pela autoridade competente (0090919).
(X) Edital/convite (e respectivos anexos), aprovado pela autoridade competente (0090917).
( x ) Termo de contrato (0090923).
( ) Extrato da Intenção do Registro de Preços – IRP (às fls.).
( ) Ata de Registro de Preços ( às fls.).
(x) Outros ( Projeto de Venda) 0090957

 
CERTIFICO:
Que as minutas integrantes do presente processo não foram extraídas do sítio eletrônico da Advocacia-
Geral da União – AGU (Modelos de Licitações e Contratos) no endereço http://www.agu.gov.br; Por se tratar
de compra através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cuja minuta do edital está
disposta na resolução FNDE nº 06 de 2020. Sendo utilizada as minutas padrões apenas do Projeto Básico e
do Contrato, por esta última ser regida pela 8.666/93.
Que conferi tratar-se de modelos de minutas atualizados, tendo rubricado todas as páginas dos documentos,
conforme estabelecido na Ordem de Serviço Conjunta Reitoria / PF-IFS nº 01/2015, de 10  de abril de 2015 ; e
Que a instrução processual foi devidamente cotejada com as listas de verificação (check-lists) disponíveis no
mesmo sítio acima apontado, justificando nos autos os documentos faltantes (caso seja necessário). E ainda,
 
DECLARO que:

( ) Utilizei Parecer Referencial confeccionado previamente pela PF/IFS, atendendo suas
condicionantes conforme o caso requer.
(X) Não utilizei Parecer Referencial confeccionado previamente pela PF/IFS, pelos motivos a
seguir expostos:
Não há Parecer Referencial aplicável ao processo até a presente data.

 
DECLARO que:

( ) Não foram realizadas quaisquer alterações nas minutas.

( ) Foram incluídos os trechos negritados e sublinhados na minuta de:
( ) Edital ( ) Contrato ( ) Termo de Referência
( ) Outros: _________________________________
Pelos motivos a seguir expostos (especificar item incluído):
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() Foram suprimidos os trechos indicados pela expressão (SUPRESSÃO) na minuta de:
( ) Edital ( ) Contrato ( ) Termo de Referência
( x )  Outros: _Ata de Registro de Preços.
Pelos motivos a seguir expostos (especificar item suprimido)
 
( ) Foi incluída cláusula específica na minuta de:
( ) Edital ( ) Contrato ( ) Termo de Referência
( ) Outros: ___________________________
Pelos motivos a seguir expostos (especificar cláusula):
 

 
 

DECLARO, ao final, possuir competência para firmar a presente certificação.
 

Aracaju, 04 de agosto de 2022.
 

_____________________________________
Fabiano Ferraz Araújo e Araújo

Membro da Comissão – IFS/Reitoria
SIAPE: 1668199

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERRAZ ARAUJO E ARAUJO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 04/08/2022, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0090958 e o
código CRC A8CF6A6F.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0090958
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0091819/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Prezado Diretor, 

 

Segue processo para envio à Procuradoria para análise jurídica. 

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERRAZ ARAUJO E ARAUJO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 05/08/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0091819 e o
código CRC 3017EE55.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0091819
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0091823/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

 

Cuidam estes autos destinados à realização de chamada pública para compra de alimentos advindos da
agricultura familiar com recursos do PNAE. Solicito:

 

Atribuição de urgência devido à situação financeira sofrida pelo Campus e impossibilidade de
utilização de recursos advindos de Funcionamento.
Envio à Procuradoria Especial para análise. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
05/08/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0091823 e o
código CRC 5418DD61.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0091823
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA

Despacho nº 0092603/2022/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

À DEXEC/REI.

 

Segue para encaminhamento obje vando parecer jurídico. Solicito urgência, conforme id
0091823.

 

Atenciosamente,

 

Celso Tavares dos Santos

Pró-reitor em exercício

Documento assinado eletronicamente por CELSO TAVARES DOS SANTOS, Pró-Reitor(a), em
08/08/2022, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0092603 e o
código CRC AB1046BA.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0092603
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

Despacho nº 0092630/2022/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Senhor Procurador,

 

Segue, para avaliação e emissão de parecer.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALYSSON SANTOS BARRETO, Reitor(a) Substituto(a), em
08/08/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0092630 e o
código CRC EF3CBDD0.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0092630
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

PROCURADORES DO IFS
 

PARECER n. 00143/2022/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU
 

NUP: 23289.000546/2022-09
INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS E
OUTROS
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO E OUTROS

 
EMENTA: Dispensa de licitação. Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura

familiar e do empreendedor familiar rural, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

IFS/Campus São Cristóvão. Resolução CD/FNDE nº 06/2020.  Recomendações. Certificação processual.

 
1. RELATÓRIO:

 
2. Trata-se de procedimento submetido à análise jurídica desta PF/IFS, cf. expediente de id 0092630, com fundamento
no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. Mais especificamente, cuida-se de dispensa de licitação, com Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em alinhamento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE, conforme demanda apresentada pelo Campus São Cristóvão/IFS (id 0070951).

 
3. A justificativa  para a aquisição em exame consta expressa na DFD (pg 6-7 - id 0070951), bem como no Projeto
básico (pg 108 - id 0090919).

 
4. No mais, acostaram-se aos autos os seguintes documentos:

 

DFD, id 0070951, assinado pela autoridade competente, com anexo no id 0074855, 0074856, 0074858;

Certidão e justificativas para o presente procedimento, id 0081348;

Pesquisa de preços, id 0082103 e 0083164;

Portaria IFS - unidade supridora - id 0083804;

Instrução prévia, id 0084098, 0086946, 0086972, 0087619, 0088359, 0088675, 0088683, 0088717, 0089346;

Minuta edital chamada pública, id 0090917, aprovado pela autoridade competente; e demais anexos no id
0090930, 0090957;

Projeto básico, aprovado pela autoridade competente, id 0090919;

Minuta termo de contrato, id 0090923;

Certificação processual, id 0090958;

Encaminhamento para análise jurídica, id 0092630.

 
5. Concluído o breve relatório, passemos à análise propriamente dita

 
 

6. Prima facie, cumpre registrar que cabe a este Órgão Jurídico de execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculado
à Advocacia-Geral da União, instituição que exerce Função Essencial à Justiça nos termos do artigo 131 da Constituição
Federal, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico-formal, sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e
oportunidade dos atos praticados, nem analisar questões de natureza eminentemente técnico-administrativa, ou econômico-
financeira, à luz do que dispõe o art. 10 da Lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002 c/c art. 11, da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, e que a presente manifestação toma por base os elementos constantes dos autos do processo administrativo em
epígrafe.

 
7. Ao compulsar o presente caderno processual, é possível inferir que o mesmo foi regularmente iniciado, tendo sido
autuado, protocolado e registrado, na forma do artigo 38, caput, da Lei 8.666/93. Outrossim, suas laudas encontram-se
sequencialmente numeradas e rubricadas (SEI), tal como exige o artigo 22, § 4º, da Lei 9.784/99, constando 134 páginas até o
presente momento, excluindo-se este parecer

 
8. O objeto que se pretende adquirir é lícito – gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, sendo, em tese, plenamente possível a sua aquisição.

 
9. O feito em análise comporta  aplicação de legislação específica, a saber: Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE
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nº 06/2020, vez que se trata de aquisição de gêneros alimentícios conforme diretrizes do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, por escola federal – IFS/Campus São Cristóvão (unidade executora do PNAE), utilizando-se de recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Vejamos:

 
“Lei 11.947/2009

Art. 3o  A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será

promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 4o  O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram

as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. 

Art. 5o  Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE serão repassados

em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição Federal e

observadas as disposições desta Lei. 

§ 1o  A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, será efetivada automaticamente

pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente

específica. 

§ 2o  Os recursos financeiros de que trata o § 1o deverão ser incluídos nos orçamentos dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. 

§ 3o  Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 31 de dezembro deverão ser

reprogramados para o exercício subsequente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos

disciplinados pelo Conselho Deliberativo do FNDE. 

§ 4o  O montante dos recursos financeiros de que trata o § 1o será calculado com base no número de alunos

devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos entes governamentais, conforme os dados

oficiais de matrícula obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.

...

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

§ 1o  A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório,
desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios
inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§ 2o  A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando
presente uma das seguintes circunstâncias: 
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente; 
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios; 
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas” (Grifo nosso)

 
10. In casu, a opção procedimental da Administração pela Chamada Pública não só homenageia princípios basilares
tais como o da escolha da proposta mais vantajosa, publicidade e julgamento objetivo, como possui lastro na Resolução CD/FNDE
de nº 06/2020, in verbis:

 
“Art. 24 A aquisição dos gêneros alimentícios com recursos do PNAE deverá ocorrer por:

I – Dispensa de licitação, por meio de Chamada Pública, quando das compras da agricultura familiar nos
termos do Art. 14 da Lei 11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 desta Resolução, sem prejuízo das demais
possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666/1993;

II – Licitação, obrigatoriamente na modalidade de pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei 10.520/2002 e,
subsidiariamente, da Lei 8.666/1993.

...

Art. 30 A aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Família e do Empreendedor Familiar Rural ou
suas organizações poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da
Lei 11.947/2009, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os
princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às exigências do controle
de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§ 1º Quando a EEx optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14, § 1º da Lei nº
11.947/2009, a aquisição será feita mediante prévia chamada pública.

§ 2º Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica
para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores
Familiares Rurais ou suas organizações." (grifei)

 
11. Ainda sob a leitura da Resolução CD/FNDE de nº 06/2020, é de se verificar requisitos necessários ao completo
atendimento da legislação específica para a consecução da aquisição pretendida. Nesse diapasão, tem-se que:

 

quanto ao mister da demonstração da disponibilidade orçamentária para custeio da aquisição, não consta
nos autos plexo documental atestatório, a ser providenciado pela Administração;

quanto à necessidade de se haver cardápio planejado por nutricionista habilitado(a), no sentido que os
alimentos se atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a
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matéria,  consta no id 0090919 (projeto básico), tabulação contendo cronograma de entrega dos itens e sugestão
de cardápio mensal, tendo como signatária nutricionista do IFS (ut art. 23 da Resolução alhures);

quanto à definição dos preços da aquisição , consta pesquisa de preços via fornecedores especializados, id
0082103 e 0083164, com consolidação das estimativas , em alinho ao art. 31 da supracitada Resolução.

 
12. O Projeto básico, aprovado pela autoridade competente, contém especificações e a quantificação dos produtos a
serem adquiridos (vide id 0090919). Contudo, deve atentar o Administrador  para que as especificações atribuídas aos itens que
compõem o objeto da aquisição não contenham características que dificultem, de alguma forma, a competição entre os
interessados na seleção pública, o que não pode ser verificado por este subscritor, por absoluta falta de conhecimento
técnico

 
13. Quanto ao conteúdo da minuta de edital e seus anexos, inclusive o contrato , consta certificação no id 0090958 de
que foram extraídas dos modelos usados pelo governo federal, conforme regulamentação em vigor.

 
14. Assim, diante do exposto, opinamos pela regularidade jurídica da Chamada Pública em exame, observadas as
recomendações contidas neste Parecer, para os fins de consecução do procedimento pretendido.

 
15. É o parecer, elaborado por meio do Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens), assinado digitalmente. À
consideração da Chefia da PF/IFS.

 
Aracaju, 23 de agosto de 2022.
 
 

GUSTAVO AMARANTE RABELO DE MORAES
PROCURADOR FEDERAL - AGU

SUBCHEFE DA PF/IFS
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23289000546202209 e da chave de acesso 008daf14

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO AMARANTE RABELO DE MORAES, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 957016200 e chave de acesso 008daf14 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): GUSTAVO AMARANTE RABELO DE MORAES, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora:
23-08-2022 17:03. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

PROCURADORES DO IFS
DESPACHO n. 00302/2022/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU

 
NUP: 23289.000546/2022-09
INTERESSADOS: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD/IFS E OUTROS
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

 
1. Visto.

 
2. Aprovo a manifestação contida no PARECER n. 00143/2022/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU a teor do
seu próprio conteúdo.

 
3. Ao consulente para ciência e adoção das providências que entender cabíveis.

 
Aracaju, 24 de agosto de 2022.
 
 

ROBERTO VILAS-BOAS MONTE
Procurador Federal

Procurador-Chefe da PF/IFS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23289000546202209 e da chave de acesso 008daf14

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO VILAS-BOAS MONTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de
acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
970998145 e chave de acesso 008daf14 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ROBERTO VILAS-BOAS MONTE, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 24-08-2022 11:38. Número de
Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

Despacho nº 0100585/2022/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

A DLC,

 

Encaminhamos o presente processo para as demais providências com o parecer solicitado.

Documento assinado eletronicamente por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE, Reitor(a), em
24/08/2022, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0100585 e o
código CRC 46DEB4FE.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0100585
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0101605/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Ao DEL,

 

Para conhecimento e ajustes. Informo mínimo para que a chamada fique publicada é de 20
dias corridos. Dessa forma, solicito providências para a publicação ainda hoje para que a par r de
amanhã já inicie o referido prazo. 

 

Att, 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
26/08/2022, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101605 e o
código CRC DE1DB364.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101605
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL

Despacho nº 0101625/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

À pregoeira Andreia,

 

Encaminho o processo para análise do parecer jurídico, adequações e publicação da Chamada Pública,
em observância ao despacho da DLC (SEI 0101605).

 

--

Clara de Assis Dantas Brito

Chefe do DEL - Port. 3055/2020

Documento assinado eletronicamente por CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO, Chefe, em 26/08/2022, às
11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101625 e o
código CRC 1CD1B7AF.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101625
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

Despacho nº 0101696/2022/DS - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

Prezado,

 

Favor solicitar a declaração de disponibilidade orçamentária, a codificação da despesa e o
pré empenho para poder publicar a Chamada Pública.

 

 

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 26/08/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101696 e o
código CRC 6F7A0000.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101696
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0101704/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

 

À GCOF

 

 

Para realização de pré-empenho no valor de R$ 41.624,20, conforme Termo de Referência -
Compra 0090919.

Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
26/08/2022, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101704 e o
código CRC 169FFD6B.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101704
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 13:26
        ***.624.945-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

158392 INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SÃO CRISTOVÃO REAL - (R$)

2022 PE 8

CNPJ

10.728.444/0002-82

CEP

49100-000

Endereço

ROD BR 101 KM 96

Município

SAO CRISTOVAO

UF

SE

Telefone

(79) 3711-3080 OU 3054

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

2 169949 0113150072 339032 - CFF53M9601N

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

26/08/2022 23289000546202209 - 41.624,20

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Atender despesa com gêneros de alimentação conforme processo 23289000546202209

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

26/08/2022 Inclusão 41.624,20

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

26/08/2022 13:25:21
Operação
Inclusão
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__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)________
26/08/22  13:26                                      USUARIO : WILTON         
DATA EMISSAO      : 26Ago22                          NUMERO  : 2022RO000153   
UG/GESTAO EMITENTE: 158392 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SÃO CRISTOVÃ
FAVORECIDO        :                                                           
DOCUMENTO WEB     : 2022PE000008     DOCUMENTO REFERENCIA :                   
INF. COMPLEMENTAR :                                                           
                                                                              
SISTEMA ORIGEM    : SIAFI                                                     
TAXA DE CAMBIO    :                                                           
CEL. ORCAMENTARIA : 2 169949 0113150072 339032        CFF53M9601N             
                                                                              
OBSERVACAO                                                                    
ATENDER DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO 23289000546202209
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 72262494568 -  WILTON            UG : 158392   26Ago22   13:25  
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=ESPELHO  PF12=RETORNA                                 
                                                                              
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)________
26/08/22  13:27                                      USUARIO : WILTON         
DATA EMISSAO      : 26Ago22                          NUMERO  : 2022RO000153   
UG/GESTAO EMITENTE: 158392 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SÃO CRISTOVÃ
FAVORECIDO        :                                                           
DOCUMENTO WEB     : 2022PE000008     DOCUMENTO REFERENCIA :                   
                                                                              
                                                                              
L   EVENTO       INSCRICAO                CLAS.CONT CLAS.ORC         V A L O R
001 401216                                                                    
                                                                     41.624,20
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 72262494568 -  WILTON            UG : 158392   26Ago22   13:25  
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=ESPELHO  PF5=EVENTO/CONTA  PF12=RETORNA               
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

GERENCIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANCAS - CAMPUS SAO CRISTOVAO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

nº 262/2022/GCOF - SCR/DADM - SCR/DG - SCR/SCR/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

O processo em tela se enquadra conforme disponibilidade orçamentária abaixo: 

 

EXERCÍCIO FINANCEIRO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRUPO DE
DESPESA

VALOR
DA

DESPESA

CRÉDITO
DISPONÍVEL

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO

(%)

2022 Funcionamento 
3 – Outras
despesas
correntes 

R$
41.624,20

R$
 107.358,00 

39 % 

 

Declaro que existe disponibilidade orçamentária no Instituto Federal de Sergipe (IFS) para atender a
despesa em tela conforme informações acima, atendendo aos requisitos exigidos no art. 14 da lei 8.666

de 21 de junho de 1993. 

Deste modo destacamos que a execução de tal despesa não compromete o planejamento orçamentário. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON LUIZ MOTA ALMEIDA, Gerente, em 26/08/2022, às
13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MANOEL ALVES LIMA, Diretor(a), em 26/08/2022, às 13:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101833 e o
código CRC 9D0F0411.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101833
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

 

À Reitoria,

 

Após ajustes efetuados com base nas recomendações da Procuradoria Federal do IFS e concluída as fases
processuais legais internas da licitação, vimos solicitar autorização para a realização dos procedimentos
conclusivos da Chamada Pública(fase externa) conforme termo abaixo.

 

Valdemar Alves da Costa Neto

Diretor de Licitaçoes e Contratos

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A LICITAÇÃO

 

Autorizo a realização de procedimento licitatório para Chamada Pública para o objeto descrito neste
processo, tombado sob o nº 23289.000546/2022-09, em consonância com o art. 14, §1º da Lei nº

11.947/09 e com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

 

Ruth Sales Gama de Andrade

Reitora

Observação: Este documento deverá ser assinado pelo(a) Diretor(a) de Licitações e Contratos e pelo(a)
Reitor(a).

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
26/08/2022, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE, Reitor(a), em
26/08/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101866 e o
código CRC F0303DAE.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101866
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

EDITAL DE AQUISIÇÃO E COMPRAS.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA N. º 01/2022.

 
 
 
Chamada Pública n.º 01/2022 para aquisição de gêneros alimen cios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções
do FNDE relativas ao PNAE.
 
 

Dispensa de Licitação 
Processo Administrativo nº 23289.000546/2022-09

 
 
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - Reitoria, pessoa jurídica de direito
público, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia,
Bairro Jardins, cidade de Aracaju/SE, CEP 49025-330, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.728.444/0001-00
,representado neste ato pela Mag.ª Reitora Ruth Sales Gama de Andrade, nomeada pelo Decreto
Ministerial de 03 de outubro de 2018, publicado no DOU de 04 de outubro de 2018 e Resolução nº
36/2018/CS/IFS, inscrita no CPF sob o nº 532.897.305-49, portadora da Carteira de Iden dade nº 522.920
SSP/SE, no uso de suas prerroga vas legais, considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e
nas Resoluções do FNDE rela vas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros
alimen cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, des nado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae para 2022, por meio da modalidade de dispensa de
licitação.
 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia
27/09/2022 às 22:00hs (horário de Brasília).
 
A presente Sessão Pública será realizada virtualmente, conforme previsto nos § 1º, § 2º, § 3º, § 4º e § 5º
do Art. 5º da Resolução Nº 02, de 09 de abril de 2020, devido a necessidade de se evitar aglomerações,
conforme orientações dos Órgãos oficiais de saúde, buscando assim, proteger e preservar a saúde de
todos em função pandemia ocasionada pelo Coronavírus - Covid 19. Todas as etapas serão realizadas,
exclusivamente, através do e-mail oficial: chamada.publica@academico.ifs.edu.br .
 
 
Os Grupos Formais/Informais e os fornecedores individuais, deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda de forma digitalizada no e-mail: chamada.publica@academico.ifs.edu.br
até o dia 27 de setembro de 2022 às 22:00hs, conforme orientações constantes neste Edital.
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1. OBJETO

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimen cios da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

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

06/2020).

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

1

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento com casca sã, sem rupturas
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com e queta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em monoblocos plásticos e limpos.

Kg. 480 R$ 4,16 R$ 1.996,80

2

Cebolinha, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,56 R$ 624,00

3

Cebola branca, sem rés a, in natura, tamanho
padronizado - médio, de primeira qualidade,
com cascas sãs e sem rupturas.

Kg. 640 R$ 5,49 R$ 3.513,60

4

Cenoura, sem folhas, nova, de primeira
qualidade, raiz com 12 a 15 cm. Livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 320 R$ 5,16 R$ 1.651,20

5

Coentro, maço de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Maço 400 R$ 1,96 R$ 784,00

6

Farinha de Mandioca, po 1, acondicionado
em embalagem plástica transparente, devendo
apresentar na embalagem as informações
nutricionais e o prazo de validade. Embalagem
de 1 kg.

Kg. 1400 R$ 6,33 R$ 8.862,00

Edital de Aquisição e Compra 0101911         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 150



7

Feijão preto TIPO 1, novo, acondicionado em
embalagem transparente plás ca, grãos
íntegros, aspecto brilhoso, liso, inseto de
matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasitas e
livres de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos, devendo apresentar na embalagem
as informações nutricionais e o prazo de
validade. Embalagem de 1 kg.

Kg. 240 R$ 10,00 R$ 2.400,00

8

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 320 R$ 6,66 R$ 2.131,20

9

Mamão, po formosa, in natura, frutos no
grau médio de amadurecimento e uniformes;
sem danos de origem sica ou mecânica,
rachaduras e cortes.

Kg. 480 R$ 4,20 R$ 2.016,00

10

Melancia de primeira qualidade casca sã, sem
rupturas, grau médio de amadurecimento,
acondicionado em embalagem resistente e
transparente.

Kg. 960 R$ 4,26 R$ 4.089,60

11

Pimentão verde, de boa qualidade, livre de
resíduos, sujidades, parasitas e larvas;
tamanho e coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta, sem danos
de origem sica ou mecânica, perfurações e
cortes.

Kg. 300 R$ 5,33 R$ 1.599,00

12

Quiabo verde, em bom estado de
conservação, livre de resíduos, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 80 R$ 9,96 R$ 796,80

13

Tangerina, produto fresco, grau de maturação
intermediário, apresentando odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar
perfurações, machucados, coloração não
característica.

Kg. 1600 R$ 4,93 R$ 7.888,00

14

Tomate, po comum, frutos no grau médio de
amadurecimento e uniformes; casca brilhante,
lisa e firme; sem danos de origem sica ou
mecânica, perfurações e cortes.

Kg. 800 R$ 4,09 R$ 3.272,00

VALOR GLOBAL R$ 41.624,20

Item Produtos
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

 
1.2. INTEGRAM ESTE EDITAL

 
1.2.1. Anexo I – Projeto Básico;
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1.2.2. Anexo II – Minuta do Contrato;

1.2.3. Anexo III – Declaração de origem dos produtos;

1.2.4. Anexo IV – Modelo de Projeto de venda.
 

2. FONTE DE RECURSO

2.1. Recursos provenientes do PNAE/FNDE

GESTÃO/UASG: 26423/158392

FONTE: 0113150072
PTRES: 169949
PI: CFF53M9601N
ND: 339032

 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução

FNDE que dispõe sobre o PNAE.

 
3.1. ARQUIVO Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).

O Fornecedor Individual deverá apresentar no Arquivo nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob

pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar

Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e

V - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são oriundos de produção própria,

relacionada no projeto de venda.
 
3.2. ARQUIVO Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.

 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de

inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar

Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas; e V

- a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no projeto de venda.
 
3.3. ARQUIVO Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
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inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, rela va à Seguridade Social e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da en dade registrada no órgão

competente;

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,

assinado pelo seu representante legal;

VI - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos

associados/cooperados;

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do

limite individual de venda de seus cooperados/associados;

VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas.

42
 

4. DO ARQUIVO Nº. 002 – PROJETO DE VENDA

4.1. No Arquivo nº. 002, os Fornecedores Individuais, os Grupos Informais e os Grupos Formais

deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar,

conforme Anexo VII da Resolução n.º 06 do FNDE, de 08.05.2020.

4.2. A relação dos proponentes dos Projetos de Venda será apresentada e registrada em ata, na

data da realização da Chamada Pública 01/2022.
 
O resultado da seleção será publicado em até 01 (um) dia após a realização da sessão

pública, e o(s) fornecedor(es) selecionado(s) será(ão) convocado(s) a assinar(em) o(s)

contrato(s) em até 02 (dois) dias após a publicação do resultado definitivo.
 

4.3. O(s) Projeto(s) de Venda(s) a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar o

nome, o CPF e o nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor, quando se tratar

de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização

produtiva, quando se tratar de Grupo Formal.
 

4.5. Na ausência ou desconformidade de quaisquer desses documentos mencionados no item

anterior, constatada no arquivo 002, recebido no e-mail

chamada.publica@academico.ifs.edu.br, poderá ser concedido abertura de prazo para

regularização, conforme análise e decisão da Comissão Julgadora.
 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. Havendo empate nos valores apresentados pelos proponentes no projeto de venda, será

obedecida a ordem de prioridade constante no item 10 deste edital.

5.2 - Nos termos do art. 35 da Resolução FNDE 06/2020, o critério u lizado para selecionar a proposta

os projetos de venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais,
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grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas

Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.
 

5.3. O preço de aquisição dos gêneros alimen cios dessa Chamada pública são os preços

determinados no item 1.1 deste edital.

6. PREÇOS

6.1. A definição dos preços observou o art. 31 da Resolução FNDE n.º 06, de 2020, e foram captados

via mercado municipal de alimentos, respeitando a devida atualização de preços e sua

conformidade com o mercado local, por meio de captação in loco destes.
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar deste procedimento, somente:

7.2. Fornecedores Individuais: Agricultores familiares não organizados em grupos, detentores da

Declaração de Ap dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP

física;

7.3. Agricultores familiares organizados em grupos informais detentores da Declaração de Ap dão ao

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física de cada agricultor.

7 . 4 . Grupos formais: Agricultores familiares organizados em grupos formais (coopera vas e

associações) detentores da Declaração de Ap dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Fmiliar – DAP Jurídica.
 

7.5. Para par ciparem desta Chamada Pública, de acordo com a Resoluções Nº 06/2020/CD/FNDE e e

suas alterações, os Fornecedores Individuais, os Grupos Formais e os Grupos Informais deverão

enviar no e-mail: chamada.pública@academico.ifs.edu.br até o dia 27 de setembro de 2022 , dois

arquivos separados e digitalizados:
 
7.5.1. Arquivo 01: Documentação de habilitação;

7.5.2. Arquivo 02 : Projeto de Venda.
 

8. DA ABERTURA DOS ARQUIVOS

8.1. Os arquivos enviados no e-mail chamada.pública@academico.ifs.edu.br, serão abertos às

09:00h do dia 28/09/2022, horário de Brasília.

8.2. Logo após a análise da documentação recebida, pela comissão julgadora, o resultado do

credenciamento será registrado em ATA assinada pelos membros da comissão, sendo esta

disponibilizada no e-mail de todos os interessados, para que havendo discordância, seja

impetrado recurso fundamentado, conforme item 09 do presente Edital.
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

9.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos por representante não habilitado legalmente ou iden ficado no processo para

responder pelo interessado.

9.2. Este edital só poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início

do recebimento da documentação, via e-mail.

9.3. Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, em 28/09/2022, o interessado
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poderá interpor recurso até às 16:00h do dia 29/09/2022, enviando tal recurso através do e-mail:

chamada.pública@academico.ifs.edu.br. O recurso será comunicado aos demais licitantes que

poderão impugná-lo no prazo de 24h (vinte e quatro) horas.

9 . 4 . O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce veis de

aproveitamento.

9.5. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e devem ser

enviadas à comissão julgadora através do e-mail: chamada.pública@academico.ifs.edu.br, no

prazo estipulado
 

10. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. Havendo empate nas propostas será adotado critério de priorização conforme § 2º Resolução

GGPAA n. º 50, de 26 de setembro de 2012, art. 7º A demanda por alimentos será divulgada por

meio de Chamada Pública.

10.1.1. agricultores familiares do município;

10.1.2. comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;

10.1.3. assentamentos da reforma agrária;

10.1.4. grupos de mulheres;

10.1.5. produção agroecológica ou orgânica.
 

11. (SUPRESSÃO)
 

12. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

12.1. As condições de entrega e de periodicidade dos Alimentos estão previstas no Projeto Básico,

Anexo I deste edital.
 

13. PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a úl ma entrega do mês, por meio de nota de

empenho, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento

efetuado. Vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.
 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O presente Edital de Chamada Pública poderá ser ob do no através do endereço eletrônico:

www.ifs.edu.br .

14.2. Os produtos alimen cios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

14.3. 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:

I - 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/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica mul plicado pelo limite individual de

comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
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14.4. Os alimentos adquiridos com recursos do PNAE só podem ser des nados a alunos

matriculados nos cursos de educação básica.
 
 
 

Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura Familiar
 
 
 

Valdemar Alves da Costa Neto
Presidente da Comissão

 
 

Sharlene Santana Dias
Membro da Comissão

 
 

Andreia dos Santos Almeida
Membro da Comissão

 
 

Fabiano Ferraz Araujo e Araujo
Membro da Comissão

 
 
 

Lorena de Souza Silva Medeiros
Membro da Comissão

 
 

Romulo Santana do Amaral
Membro da Comissão

 
 
 

Luciana Bitencourt Oliveira
Membro da Comissão

 
 

Aprovo:
 
 

Ruth Sales Gama de Andrade
Reitora

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
26/08/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por ROMULO SANTANA DO AMARAL, ADMINISTRADOR, em
26/08/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITENCOURT OLIVEIRA, Diretor(a), em
26/08/2022, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS, Chefe, em
26/08/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FABIANO FERRAZ ARAUJO E ARAUJO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 29/08/2022, às 07:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por SHARLENE SANTANA DIAS, NUTRICIONISTA-HABILITACAO,
em 29/08/2022, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e
art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE, Reitor(a), em
21/09/2022, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0101911 e o
código CRC F476CF39.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0101911
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Correio Urbano
FanPage :: JornalCorreiodeSergipe

A7 GERALCorreio de Sergipe • Aracaju • Edição de Fim de Semana • Sábado 27 a Terça-feira 30 de agosto de 2022

Nesta terça-feira, 30 de
agosto, às 12h, no Vidam
Hotel,  estarão reunidos
representantes das entida-
des do setor produtivo de
Sergipe e os quatro primei-
ros candidatos ao governo
que aparecem em destaque
nas últimas pesquisas, além
de demais empresários, em
um evento que será realiza-
do pelo Fórum Empresarial
de Sergipe. 

O evento conta com a par-
ticipação de todas as enti-
dades associadas ao Fórum
e os patrocinadores:
Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Sergipe
(Fecomércio), Federação das
Empresas de Transporte de
Passageiros dos estados de
Alagoas e Sergipe (Fetralse),

Associação Comercial e
Empresarial de Sergipe
(Acese),  Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) e
Vidam Hotel. 

O objetivo é ouvir as pro-
postas dos aspirantes a res-
peito do desenvolvimento
econômico do estado, rea-
lizar questionamentos sobre
temas específicos do setor
produtivo e entregar reco-
mendações para os planos
de governo. As ideias, reu-
nidas pelas entidades asso-
ciadas que compõem o
Fórum, trazem diversas
sugestões de melhorias rela-
cionados aos setores de
comércio, de bens e servi-
ços, de tecnologia e infor-
mação, de turismo, indus-
trial,  de obras públicas e
privadas, de transporte
público, de bares e restau-
rantes, de hotéis, entre
outros.

“O nosso propósito é aju-
dar os candidatos a diver-
sificar seus planos de gover-
no, de modo a atingir de
fato a economia de Sergipe.

Todos nós, do setor produ-
tivo, estamos empenhados
em colaborar com o que for
necessário para que o pró-
ximo governador tenha
material e sugestões neces-
sárias, a fim de arquitetar
um planejamento que seja
sustentável e promissor para
os sergipanos, fomentando
a economia", comenta o
coordenador do Fórum
Empresarial de Sergipe,
Alberto Almeida.

Os candidatos sabatinados
serão os que aparecem como
quatro primeiros nas últi-
mas pesquisas até então: (em
ordem alfabética) Alessandro
Vieira (PSDB),  Fábio
Mitidieri (PSD), Rogério
Carvalho (PT) e Valmir de
Francisquinho (PL).

O ingresso ao evento pode
ser adquirido junto às enti-
dades ligadas ao Fórum
Empresarial. Toda a impren-
sa sergipana está convida-
da a participar, mediante a
gentileza de confirmação
prévia devido à capacidade
de público.

SERGIPE

Fórum Empresarial fará encontro com candidatos 

A
D i v i s ã o

Econômica do
S i s t e m a
Fecomércio/
S e s c / S e n a c
analisou a pes-

quisa de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF),
realizada pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC),
em Sergipe, e concluiu que
o número apresentado neste
mês de agosto é o melhor
dos últimos dois anos para o
estado.

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) alcançou 73,7
pontos em agosto, o maior
nível desde setembro de
2020, que apresentou 73,2
pontos. O indicador avançou
16,5% entre agosto de 2021
e agosto deste ano, mos-
trando que o consumidor
está mais animado para efe-
tuar compras no comércio
varejista do estado. Na varia-
ção mensal, o ICF apresen-
tou elevação de 3,6%, dian-
te do índice medido em julho.

• Faixa de renda
Na divisão das faixas de

renda familiares, o ICF em
Sergipe avançou 13,2% para

as famílias com renda entre
1 e 10 salários mínimos. Para
as famílias com renda supe-
rior a 10 salários mínimos, o
indicador cresceu 30%, dian-
te do mesmo período do ano
anterior. O presidente do
S i s t e m a
Fecomércio/Sesc/Senac,
Marcos Andrade, comentou
o resultado analisado.

“O crescimento da intenção
de consumo das famílias é
um dado importante que
medimos mensalmente para
ter uma melhor compreen-

são do comportamento do
consumidor sergipano dian-
te do momento. Estamos
vendo uma grande evolução
no ICF, ao perceber que esta-
mos no melhor momento de
interesse das famílias em
consumir. As pessoas estão
procurando mais as lojas e
investindo seus recursos no
comércio, o que movimenta
toda a cadeia produtiva, esti-
mulando a geração de
empregos para nosso esta-
do”, avaliou.

A perspectiva de consumo

das famílias sergipanas tam-
bém apontou forte alta, com
crescimento de 37,6% em
agosto deste ano, diante de
agosto de 2021. As famílias
estão tendentes a elevar suas
compras de bens duráveis, a
exemplo de eletrodomésticos
e eletroeletrônicos, e semi-
duráveis, como roupas, cal-
çados e acessórios.

Intenção de consumo em 
SE é a maior em dois anos

NO ESTADO DE SERGIPE, ÍNDICE ALCANÇA 73,7 PONTOS NESTE MÊS DE 
AGOSTO, O MAIOR DESDE SETEMBRO DE 2020, QUE APRESENTOU 73,2 PONTOS

Economia

Leia mais, entenda e opine
Acesse:
www.ajn1.com.br

Marcos Andrade: “as pessoas estão procurando mais as lojas e investindo recursos no comércio, o que movimenta
toda a cadeia produtiva”

NA VARIAÇÃO MENSAL,
O ICF DOS SERGIPANOS
APRESENTOU 
ELEVAÇÃO DE 3,6%,
DIANTE DO ÍNDICE
MEDIDO EM JULHO

MÁRCIO ROCHA

ESTARÃO REUNIDOS
REPRESENTANTES
DAS ENTIDADES DO
SETOR PRODUTIVO
DE SERGIPE E  
QUATRO CANDIDATOS
AO GOVERNO 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

Despacho nº 0102496/2022/DS - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezado,
 
Encaminho processo a pedido.

 

Andreia Dos Santos Almeida

Chefe da Divisão de Serviços

Portaria 3056/2020

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 30/08/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0102496 e o
código CRC C0F2C163.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0102496
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0102501/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

 

À GCOF, 

 

Para conformidade. Após voltam-se estes autos para as práticas de estilo.

Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
30/08/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0102501 e o
código CRC 3E6467BD.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0102501
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS SAO CRISTOVAO

DIRECAO GERAL - CAMPUS SAO CRISTOVAO
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

GERENCIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANCAS - CAMPUS SAO CRISTOVAO
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO - CAMPUS SAO CRISTOVAO

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO

 

A conformidade dos registros de gestão consiste na cer ficação dos
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e
patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que
comprovem as operações. 

A verificação da legalidade dos atos e fatos de gestão pra cados pelo 
dirigente da Unidade Gestora será efetuada por ocasião das auditorias
realizadas pelas unidades de controle. 

 
 Base Legal: 

 Decreto nº 6.976/2009; 
 Macrofunção SIAFI 020314; 
 Instrução Normativa nº 06/2007/STN. 

 

Resultado da Verificação de Conformidade

Documento SIAFI Documento SEI Data de Emissão
Conforme

Sim Não 

2022RO000153 SEI0101825 26/08/2022 X  

 

 Despacho
À DLC,
 
Após análise e registro da Conformidade de Gestão, encaminho para demais
providências.
 
 

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MELO SACRAMENTO, Coordenador(a), em
30/08/2022, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0102544 e o
código CRC 03041B10.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0102544
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

Despacho nº 0105660/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

 

 

 

 

À Divisão de Serviços, 
 
Para anexar extrato do DOU e  aguardar abertura de sessão pública. 
 
Atenciosamente, 

 

Valdemar Alves da Costa Neto
Diretor de Licitações e Contratos

Portaria nº 1603/2020

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
07/09/2022, às 23:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0105660 e o
código CRC FC08A83A.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0105660
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022083100112
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CAMPUS RONDÔNIA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022 - SRP

Objeto: Registro de Preços de Madeiras de Uso Agropecuário e Outros, visando
futuras e eventuais aquisições dos Campi e Reitoria do Instituto Federal de Ed u c a ç ã o ,
Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Processo 23243.003769/2022-46. Fo r n e c e d o r e s
contemplados: TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 11.163.447/0001-06, total: R$
139.630,00.

FERNANDO GENOVIL PEREIRA TAVARES
Pregoeiro

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-364/2022

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO -
Câmpus Salto, por meio de sua Comissão Especial de Compras e Acompanhamento das
Ações de Alimentação Escolar, instituída pela Portaria SLT IFSP Nº 0055, de 7 de junho de
2022, torna público, para conhecimento dos interessados o resultado da HOMO LO G AÇ ÃO
do Chamamento Público N° 01-364/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para o
fornecimento de suco de manga - ASSOCIAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO ORGÂNICA
AGRÍCOLA PAULINENSE CNPJ 39.287.973/0001-99 NO VALOR DE R$ 35.604,00 (trinta e
cinco mil, seiscentos e quatro reais).

EDILSON APARECIDO BUENO
Diretor Geral do Campus Salto

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12566/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23437000518202232 . Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar PNAE para o IFSP Campus Suzano, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados:
00002. Fundamento Legal: Art. 14 da Lei nº 11.947 de 16/06/2009.. Justificativa: Art. 14 da
Lei nº 11.947 de 16/06/2009. Declaração de Dispensa em 26/08/2022. SOLANGE MARIA DA
SILVA SANTOS. Diretora Adjunta Administrativa. Ratificação em 26/08/2022. EUGENIO DE
FELICE ZAMPINI. Diretor Geral. Valor Global: R$ 53.535,00. CNPJ CONTRATADA :
10.568.281/0001-37 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA
LIVRE LTDA. Valor: R$ 30.855,00. CPF CONTRATADA : 116.930.177-09 DELIETE DELFINO DIAS
WETLER. Valor: R$ 22.680,00

(SIDEC - 30/08/2022) 158154-26439-2022NE000182

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 2748/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
24/08/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para
fornecimento de serviços de manutenção corretiva de cabine primária de energia, com
fornecimento e instalação/substituição de painel de proteção indireta (01 relé de
proteção), 03 transformadores de Potencial (TPs), quadro de comando remoto
desarme/rearme de disjuntor de média tensão, fornecimento de estrado de borracha 20kv,
estudo de seletividade junto à concessionária EDP e emissão de ART com laudo final.

RENATO DE OLIVEIRA MELLO
Administrador

(SIDEC - 30/08/2022) 158154-26439-2022NE000182

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2344/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23312000929202234 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços continuados de portaria, com
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de
uniformes, equipamentos e materiais, conforme condições, exigências e quantidades
estabelecidas no edital e seus anexos, para o Câmpus Bragança Paulista do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 31/08/2022 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Major
Fenando Valle, 2013 Jardim São Miguel - BRAGANCA PAULISTA - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158154-05-2344-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 31/08/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/09/2022 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
gratuito.

ANDERSON CALDAS CAILLEAUX
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 30/08/2022) 158154-26439-2022NE000182
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022 CGP-PEP/DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP

Espécie: contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93.
Contratante: IFSP - Câmpus Presidente Epitácio.
Contratado(a): Robert Lucas Galvão da Fonseca.
Objeto: prestação de serviços docentes na área de Letras: Português e Libras, em
regime de 40 (quarenta) horas semanais.
Vigência: 26/08/2022 a 20/01/2023.
Valor: a contratante pagará ao(à) contratado(a), importância equivalente a
remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe D, Nível I, Padrão 01, com
Retribuição por Titulação referente à Especialista.
Assinaturas: Alexandre Ataide Carniato, pelo contratante, e Robert Lucas Galvão da
Fonseca, contratado(a).
Data da Assinatura: 25/08/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2022

Espécie: contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93.
Contratante: IFSP - Câmpus Sorocaba.
Contratado(a): Cintia Aparecida Bento dos Santos.
Objeto: prestação de serviços docentes na área de Matemática, em regime de 40
(quarenta) horas semanais.
Vigência: 29/08/2022 a 20/01/2023.
Valor: a contratante pagará ao(à) contratado(a), importância equivalente a
remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe D, Nível I, Padrão 01, com
Retribuição por Titulação referente a Doutorado.
Assinaturas: Denilson de Camargo Mirim, pela contratante, e Cintia Aparecida Bento
dos Santos, contratado(a).
Data da Assinatura: 29/08/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2022

Espécie: contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93.
Contratante: IFSP - Câmpus Capivari.
Contratado(a): Ina Thome Picoli.
Objeto: prestação de serviços docentes na área de Gestão, em regime de 40 (quarenta)
horas semanais.
Vigência: 22/08/2022 a 20/01/2023.
Valor: a contratante pagará ao(à) contratado(a), importância equivalente a remuneração de
Professor do Quadro Permanente, Classe D, Nível I, Padrão 01, com Retribuição por
Titulação referente a Doutorado.
Assinaturas: Leticia Pedroso Ramos, pela contratante, e Ina Thome Picoli, contratado(a).
Data da Assinatura: 22/08/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2022

Espécie: contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93.
Contratante: IFSP - Câmpus Campos do Jordão.
Contratada: Thainá Maria Silva Carvalho.
Objeto: prestação de serviços docentes na área de Artes, em regime de 40 (quarenta)
horas semanais.
Vigência: 19/08/2022 à 16/01/2023.
Valor: a contratante pagará à contratada, importância equivalente a remuneração de
Professor do Quadro Permanente, Classe D, Nível I, Padrão 01, com Retribuição por
Titulação referente a Mestrado.
Assinaturas:Walter Luiz Andrade de Oliveira, pela contratante, e Thainá Maria Silva
Carvalho, contratada.
Data da Assinatura: 17/08/2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

O Instituto Federal de Sergipe torna pública para conhecimento dos
interessados a Chamada Pública nº 01/2022 destinada à aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar,
conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, disponível desde
29/08/2022 no site: www.ifs.edu.br. Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais
deverão apresentar proposta, documentação para habilitação e projeto de venda
exclusivamente via e-mail chamada.pública@academico.ifs.edu.br a partir de 29/08/2022
até 27/09/2022. Abertura das Propostas: 28/09/2022 às 09:00h (horário de Brasília).

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE
Reitora

CAMPUS LAGARTO
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Licitação supracitada,
processo nº 23060001514202297. MKR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.403.962/0001-91
para Item 1 valor R$596.887,7500.

RAIMUNDO NONATO RABELO SANTANA
Presidente da Cpl

(SIDEC - 30/08/2022) 158134-26423-2022NE999999

CAMPUS TOBIAS BARRETO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 154679

Nº Processo: 23707.000158/2022-41.
Pregão Nº 37/2022. Contratante: INSTIT FED. DE SERGIPE/CAMPUS TOBIAS BARRE T O.
Contratado: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: Contratação de serviços de seguro veicular, em atendimento às necessidades da
instituição, incluindo-se a atual frota de veículos, bem como aqueles que porventura
forem adquiridos, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de
roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24
horas.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023.
Valor Total: R$ 353,05. Data de Assinatura: 25/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SERTÃO PERNAMBUCANO

CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2022 - UASG 158278

Nº Processo: 23303.000209/2022-88.
Pregão Nº 4/2022. Contratante: INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL.
Contratado: 03.459.842/0001-02 - FABIANO CORREIA LEAL. Objeto: Aquisição de água
mineral.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/07/2022 a 26/07/2023.
Valor Total: R$ 23.040,00. Data de Assinatura: 22/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/08/2022).
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente:        ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - 

ASEGRIL 

2. CNPJ:               45.340.904/0001-02 

3. Endereço:            Tv. HERALDO DA SILVA FRANCO 4. Município/UF:             RIACHUELO /SE 

5- E-mail:           associacaoasegril@gmail.com  6. DDD/Fone:       (79) 99951-6334 7. CEP: 49.130-000 

8- Nº DAP Jurídica:   SDW4534090400012709221025 9.Banco:   10.Agência Corrente:  11.Conta Nº da Conta:   

 

12.Nº de Associados:        

 25 

13.Nº de Associados de acordo com a Lei nº 

11.326/2006:     

25 

14.Nº de Associados com DAP Física.                               

25 

15. Nome do representante legal:                                JOANE DOS SANTOS 16.CPF:         071.285.655-23 17.DDD/Fone:     (79) 99951-

6334 

18.Endereço:                                        Assentamento Marcelo Deda, Lt 107, Zona Rural  19. Município/UF:               Malhador / SE 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

ASSOCIACAO SERGIPANA 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR:453409040001
02

Assinado de forma digital por 
ASSOCIACAO SERGIPANA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102 
Dados: 2022.09.27 20:03:35 -03'00'
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1. Nome da Entidade 

2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe - Reitoria 

2.CNPJ: 

10.728.444/0001-00 

3.Município/UF 

Aracaju /SE 

4. Endereço              Av. Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia, 
Bairro Jardins, cidade de Aracaju/SE, CEP 49025-330 

5.DDD/Fone:(79) 

6. Nome do representante e e-mail:              Mag.ª Reitora Ruth Sales Gama de Andrade 

                                                                        chamada.publica@academico.ifs.edu.br 

7.CPF: 532.897.305-49 

 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

ITEM 

1.Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço de Aquisição* 5. 

Cronograma de Entrega 

dos produtos será 

estabelecido pela 

secretária de educação 

do município e 

executado até 31 de 

dezembro de 2022.  

 

 

4.1. Unitário R$ 

 

4.2. Total R$ 

01 BANANA PRATA KG 480 4,16 1.996,80 

02 CEBOLINHA  MAÇO 400 1,56 624,00 

03 CEBOLA BRANCA KG 640 5,49 3.513,60 

04 CENOURA KG 320 5,16 1.651,20 

05 COENTRO MÇ 400 1,96 784,00 

06 FARINHA DE MANDIOCA KG 1400 6,33 8.862,00 

08 INHAME KG 320 6,66 2.131,20 

ASSOCIACAO SERGIPANA 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102

Assinado de forma digital por 
ASSOCIACAO SERGIPANA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102 
Dados: 2022.09.27 20:03:49 -03'00'Projeto de Venda - ASEGRIL (0116040)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 175



 

 

09 MAMÃO KG 480 4,20 2.016,00 

10 MELANCIA KG 960 4,26 4.089,60 

11 PIMENTÃO VERDE KG 300 5,33 1.599,00 

12 QUIABO VERDE KG 80 9,96 796,80 

13 TANGERINA KG 1600 4,93 7.888,80 

14 TOMATE KG 800 4,09 3.272,00 

    TOTAL: 39.224,20 

OBS: * Preço publicado no Edital n° 01/2022/ IFS (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. 

 

Local e Data:   Riachuelo/SE – 27/ setembro/2022 

Local e Data:  

 

Riachuelo/SE   

27/setembro /2022. 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

JOANE DOS SANTOS 

 

 

 

Fone/E-mail:  99951-6334 

associacaoasegril@gmail.com 

ASSOCIACAO SERGIPANA 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102

Assinado de forma digital por 
ASSOCIACAO SERGIPANA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102 
Dados: 2022.09.27 20:04:06 -03'00'
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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS-ACANUDOS 
CNPJ: 05.440.109/0001-63 

 

 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE 

 
(ANEXO IV – MODELO) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAMADA 

PÚBLICA Nº 01.2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS-ACANUDOS  2.CNPJ: 05.440.109/0001-63 

3. Endereço: ASSENTAMENTO CANUDOS  4. Município/UF LAGARTO/SE 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP : 49.400-000 

8. Nº DAP Jurídica 

SDW0544010900010403220115 

9. Banco 10. Agência 11. Nº da Conta 

12. Nº de Associados 21 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006.  21 14. Nº de Associados com DAP Física  21 

15. Nome do representante legal: 

MARIA TEREZINHA DE JESUS CRUZ 

16. CPF 000.405.965-40 17. DDD/Fone 

18. Endereço  19. Município/UF LAGARTO/SE 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe - Reitoria 

2. CNPJ 

10.728.444/0001-00 

3. Município / UF 

Aracaju/SE 

4. Endereço Av. Jorge Amado 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins cidade de 
Aracaju/SE, CEP 49025-330 

5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

 
1. Produto 

 
2. 
Unid
ade 

 
3. Quantidade 

4. Preço de Aquisição * (R$) 5. Cronograma de Entrega dos produtos 

4.1. Unitário 4.2. Total  

1 – BANANA PRATA  KG  480  4,16  1.996,80  
 
 
De acordo com o cronograma estabelecido 
no Edital 

 2 – CEBOLINHA  MAÇO  400  1,56  624,00 

 3 – CEBOLA BRANCA   KG  640  5,49  3.513,60 

 4 – CENOURA   KG   320  5,16   1.651,20 

 5 - COENTRO  MAÇO  400  1,96  784,00 

 6- FARINHA DE MANDIOCA   KG   1.400  6,33  8.862,00 

 7- FEIJAO PRETO TIPO 1  KG  240  10,00  2.400,00 

 8 – INHAME   KG   320  6,66  2.131,20 

 9 - MAMÃO  KG   480  4,20  2.016,00 

 10 – MELANCIA   KG   960  4,26  4.089,60 

 11- PIMENTAO VERDE  KG   300  5,33  1.599,00 

 12 – QUIABO VERDE  KG   80  9,96   796,80 

 13 – TANGERINA   KG  1.600  4,93  7.888,00 

 14 – TOMATE   KG   800  4,09  3.272,00 

    TOTAL  41.624,20 

Obs.: * Preço publicado no Edital 
Chamada Pública nº 01.2022 
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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS-ACANUDOS 
CNPJ: 05.440.109/0001-63 
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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS-ACANUDOS 
CNPJ: 05.440.109/0001-63 
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ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS-ACANUDOS 
CNPJ: 05.440.109/0001-63 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
45.340.904/0001-02
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/02/2022 

 
NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASEGRIL 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
TV HERALDO DA SILVA FRANCO 

NÚMERO 
25 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
49.130-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
RIACHUELO 

UF 
SE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ASSOCIACAOASEGRIL@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(79) 9951-6334 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/02/2022 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/09/2022 às 17:18:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 374978/2022

 
 
Inscrição Estadual: 27.183.263-0    
Razão Social: ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR    
CNPJ: 45.340.904/0001-02    
Natureza Jurídica: ASSOCIACAO PRIVADA    
Atividade Econômica: ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS    
Endereço: TRAVESSA HERALDO DA SILVA FRANCO 25    

CENTRO - RIACHUELO CEP: 49130000    

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 27/09/2022 15:31:43, válida até 27/10/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 27 de Setembro de 2022

 
 

Autenticação:202209274478VK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR
CNPJ: 45.340.904/0001-02 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:38 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2023.
Código de controle da certidão: 25BB.94FA.278C.6F67
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 45.340.904/0001-02
Certidão nº: 32263893/2022
Expedição: 27/09/2022, às 15:29:01
Validade: 26/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.340.904/0001-02, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 45.340.904/0001-02
Razão Social:ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Endereço: TV HERALDO DA SILVA FRANCO 25 / CENTRO / RIACHUELO / SE / 49130-

000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/09/2022 a 22/10/2022 
 
Certificação Número: 2022092305145457413185

Informação obtida em 27/09/2022 15:30:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Lista de Associados com DAP
Chave do extrato: 31707271

Emitido em: 27/09/2022 às 15:18:19
DAP: SDW4534090400012709221025 Versão DAP: 3.2 Emissão: 27/09/2022 Validade(*): 27/09/2024
CNPJ: 45.340.904/0001-02 Razão Social: ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Categoria: Assentado/a pelo PNRA
CPF Nome Numero DAP Município UF Validade Enquadramento

 266.491.525-87  ADÃO DAS NEVES SILVA SDW0266491525872102220839 Monte Alegre de
Sergipe

SE 21/02/2024 A

 058.083.035-75  ANA PAULA DE SOUZA SANTOS SDW0058083035751103220839 Riachuelo SE 11/03/2024 A

 335.616.305-10  ANTONIO LOURENÇO DO
NASCIMENTO

SDW0335616305102102220835 Monte Alegre de
Sergipe

SE 21/02/2024 A

 084.523.898-17  ERALDO RODRIGUES SDW0084523898171307211110 Malhador SE 13/07/2023 A
 517.003.445-87  GEANE SANTOS DE ARAUJO SDW0517003445871103220851 Riachuelo SE 11/03/2024 A
 252.432.255-68  GIVALDO DOS SANTOS SDW0252432255682112200958 Riachuelo SE 21/12/2022 A

 066.983.645-17  IZADORA CAROLINE A DOS SANTOS
BEZERRA

SDW0066983645171103220855 Riachuelo SE 11/03/2024 A

 013.786.965-73  JAILTON DA CONCEIÇÃO SDW0013786965731103220904 Riachuelo SE 11/03/2024 A
 311.429.825-72  JOANA DARC TELES DE LIMA SDW0311429825721103220939 Riachuelo SE 11/03/2024 A
 071.285.655-23  JOANE DOS SANTOS SDW0071285655232001210414 Malhador SE 20/01/2023 A
 830.768.675-04  JOCIRAN DA CRUZ SDW0830768675040501221014 Riachuelo SE 05/01/2024 AC

 001.132.515-13  JOSE AMARO DOS SANTOS SDW0001132515132102220826 Monte Alegre de
Sergipe

SE 21/02/2024 A

 818.550.288-91  JOSE DOMINGOS VICENTE DE
ANDRADE

SDW0818550288910912201007 Riachuelo SE 09/12/2022 A

 590.334.015-68  JOSE IDALECIO DE OLIVERIA
SANTOS

SDW0590334015681108211015 Malhador SE 11/08/2023 A

 639.846.365-04  JOSILENE DA SILVA SANTOS SDW0639846365041103220942 Riachuelo SE 11/03/2024 A
 337.049.025-00  JOSINETE DANTAS DA SILVA SDW0337049025000107211001 Riachuelo SE 01/07/2023 A
 357.266.015-72  JUAREZ PEREIRA DE LIMA SDW0357266015722806210955 Riachuelo SE 28/06/2023 A
 573.785.175-34  LUIZ CARLOS SANTOS ARAUJO SDW0573785175341103220947 Riachuelo SE 11/03/2024 A
 555.953.595-87  MANOEL ANTONIO OLIVEIRA NETO SDW0555953595872211210233 Riachuelo SE 22/11/2023 V

 573.850.685-53  MARIA ANGELICA ARAUJO DE
OLIVEIRA

SDW0573850685530301221118 Riachuelo SE 03/01/2024 A

 573.765.305-68  MARIA ISABEL DOS SANTOS SDW0573765305680507211118 Riachuelo SE 05/07/2023 A
 046.383.695-29  MARIA MONICA DOS SANTOS SDW0046383695290702220325 Malhador SE 07/02/2024 A
 385.517.238-20  MOACIR SANTOS CRUZ SDW0385517238200802220858 Malhador SE 08/02/2024 A
 517.824.135-53  PEDRO DOS SANTOS SDW0517824135530312201018 Riachuelo SE 03/12/2022 A
 043.743.975-58  VANUZA DOS SANTOS SDW0043743975580802220850 Malhador SE 08/02/2024 A
Total Categoria: 25

Total sócios: 25

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.gov.br/)
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Extrato de DAP Pessoa Jurídica
Chave do extrato: 31707271

Emitido em: 27/09/2022 às 15:18:19
 DAP: SDW4534090400012709221025 Versão DAP: 3.2 Emissão: 27/09/2022 Validade(*): 27/09/2024

 
Informações da Pessoa Jurídica
 CNPJ: 45.340.904/0001-02

 Razão Social: ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR

 Tipo Pessoa Jurídica: Associação da AF

 Municipio/UF: Riachuelo/SE Data Constituição: 03/02/2022

 Representante Legal: JOANE DOS SANTOS CPF: 071.285.655-23

 
Informações da DAP
 Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - SE

 CNPJ: 00.375.972/0001-60

 Agente Emissor: ANDRE LUIZ MILANEZ DE SOUZA CPF: 574.731.615-04

 Local de Emissão: Riachuelo/SE

 
Composição Societária

Categoria(s) de Agricultores Familiares Quantidade Participação Relativa %
 Assentado/a pelo PNRA 25 100

 
Quantidade de DAPs por Município/UF

Município/UF Quantidade
 Malhador 6
 Monte Alegre de Sergipe 3
 Riachuelo 16

 
Resultado Composição Societária
 Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA 25 100,00
 Associados sem DAP 0 0,00
 Total dos Associados 25 100%

 
(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.gov.br/)
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ASSOCIACAO 
SERGIPANA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR:453409040001
02

Assinado de forma digital por 
ASSOCIACAO SERGIPANA DA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR:45340904000102 
Dados: 2022.09.27 19:58:40 
-03'00'
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Declaração de Recolhimento do ICMS N. 374981/2022

 
 
Inscrição Estadual: 27.183.263-0    
Razão Social: ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR    
CNPJ: 45.340.904/0001-02    
Natureza Jurídica: ASSOCIACAO PRIVADA    
Atividade Econômica: ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS    
Endereço: TRAVESSA HERALDO DA SILVA FRANCO 25    

CENTRO - RIACHUELO CEP: 49130000    

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com
os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser
apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir
da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em 27/09/2022 15:32:47, é válida até 27/10/2022 e deve ser
conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 27 de Setembro de 2022

 
 

Autenticação:202209274478XV

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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Firefox

NOME EMPRESARIAL

https ://servicos.receita. fazenda. gov.brlservicos/cnpjreva/cnpj rev.

REPUBLICA FEDERAT'VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA F'ESSOA JURíDICA

ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA CANUDO$ - ACANUD{)S

l-

lrÍr_uloDoEsrABerecr _j ACANUDOS | | PoRrE 
I. . DEMAIS

i 94.30-8'00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

i 46'33-8-01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos47.24-5-00 - Comércio varejista ae nortitruíiiian;"iro"
i 91.91-9-90 - Atividades de órganizações assãciaiioas rigadas à culrura e à arte
I 
94'99-5-00 - Atividades assoc-iativa§ nao eslei'nicadas anteriormênte

---l l-r.rurvrno
r EiTHa'iÊilor os crnm povoADo puRURUcA I H:_J

IMUN Xpto

l.oo§1o
BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

ENDEREÇO ELE

MARTATEREZTN HADEJESUSCRUZ@cMAtL.COM

ENTE FEDERATIVo RESPoNSÁVEL (EFR)

-

I SITUAÇAOCADÀSTRAL

IATIVA I1""'^

COMPLEMENTO

DATA DA SITUAÇÃo CADASTRAL

05t10t2021

SITUAÇÃO ESPECIAL

I

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de deizembro de 201g.

Emitido no dia 2arogt2o22 às í5:43:04 (data e hora de Brasíii,r).

DATA DA SITUACÃo ESPEC IAL

Página:111

coMpRovANTE DE INSCR|ÇÂO E DE STTUAÇÃO

lJ-euõlrE--
I 

(zs) gss+-ezoa

Molvo oE srruAÇÂo ceoasrRru

I of 1

)o/ognn)) 1\.at
Documento Habilitação - ACANUDOS (0116064)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 213



19149DO2220:43 smap14.mdâ.gov.brlextrãtodaplPesquisarDAPMsualizar?Token=Y3BmPTAlNDQwMTASMDAwMTYzJmSlbWWb0RBUD0...

$Jlinistêrio da tse*gnve[vimento Agrário
SÊtretsrie d* êrErie ulturô Fsnlilifr
Frogratna t{ae iqna! de FqrtâlssimÊírls dê Âsriruttur* Farutili*r

Extrato de DAP Pessoa Jurídica
Chave do extrato: 31131040

Emitido êmi 19|OW2A22 às 20:42:.2X

6ep: 
" 
*-- ---- oa't cg'otzzo't t st__ Versão DAP:3.2 EmÍssão: M|A3DO22 Valídade{"): O4lOJl2A24 :l

lníormações da Pessoa Jurídica

l-cNP; osr4o jôó/oôô; -àà*
I

i Razão Socialr ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA CANUDOS
I

j Tipo Pessoa Jurídica: AssociaÇão da AF
I

I Municipio/UF: Lagarto/SE
I

j Representante Legal: MARIA TEREZINHA DE JESUS CRUZ
L_. _.._-._. ...___

-*---t
I

I

I

i

I
i

Data Constituiçã o: 11t11t2}02 i
t

CPF: 000.405.96540 i

^-__i

I

!

i

!
I
É

i

_--___*_t

lnformações da DAP

G*i;;;. EMPRE€A DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE
I

Í CNPJ: 1 3.1 08.295/0001 -66
I

legente Emissor: NORIVALDO LIMA SANTOS
!

GPF: 534.21 3.965-í 5

iLocal de Emissão: Lagarto/SE

Composição Societária

Quantidade de DAPs por MunicípiolUF

Municípiofl,JF i Quantidade
LagaÉo r21

Resultado Cômposição §ocietária

100.00

0,00

100%

(*) Esta data de validade da DAP está cendicionada a manutençáo do número e estrutura do corpo social.
A autenticidadê e veracidade dêstê documênto poderá ser coÍnpÍovada por meio do ênderêço: http:lldap.mdâ.gov.br (http://dap.mda.gov.bri)

smapl4.mda,gov.br/extratodaplPesquisarDAPA/isualizafloken=Y3BmPTAl NDQwMTASMDAwMTYzJmS1 bWVybORBUDOmdXNlYXJpbz0mY2... 112
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smapl4.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAPtuisualizaúToken=Y3BmPTAl NDQwMTASMDAwMTYzJmSlbwVyboRBUD0.

Ministério do DesenvÊlvimênto Agrário
§*çrxtarra ti,* i{ilrr*: ul{.ura l-*in rlra r
Frr.,grarna l'lilr;rürtal q-{e lrjrl*[+rtrrtcrrtrr: rl"'r Aqrr*irlturn l-;rrri rlrilr

Lista de Associados com DAP

DAP: SDW054401 090001 04032201 1 5

CNPJ: 05.440.1 09/0001 -63

Chave do extrato: 3113í040
Emitido em:. 1919912022 às 20:42:23

Validade(*): 041ú12A24

Razão Social: ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA CANUDOS

Total Categoria: I

Total sócios: 21

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endêrêço: http://dap-mda.gov"br (http://dap,mda.gov.br/)

Versão DAP: 3.2 Emissão: 0410312022

Categoria: Assentadola pelo PNR.A

CPF Nome Numero DAP

591.964.835-04 
ANTÔNIO SERAFIM DOS SANTOS 

sDW0591964835040303221054
NETO

o 1 3.442.985-21 DOMTNGAS PATR|C|A DOS SANTOS SDW0591 964835040303221 054

955.685.735-49 JOSE BALBTNO DOS SANTOS SDW09556857 35490303221110

966.412.235-15 MARIA APARECIDA SANTOS COSTA SDW0955685735490303221flA

Município

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Validade Enq

a310312024

43rcy2424
03103t2a24

a3lü3t2024

À

A

UF

SE

SE

SE

SE

Total Categoria: 4

Categoria: Beneficiáriola do PNCF

Nome

DEILDE MARIA DE JESUS

JOSE DOMINGOS DE JESUS

OLIVEIRA
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS

JUVENAL RIBEIRO DOS SANTOS

LEILA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA

LUCIANO JOSÉ SANTOS SOUZA

ROSELI COSTA NUNES SOUZA

SIVANILDO SANTOS DE SOUZA

VERONICA SOUZA SANTOS

OLIVEIRA

Numero DAP

sDw069447322 5490703220808

sDWo0377'1 7665670603221 03 1

sDW06944732254507 03220808

sDW00094 1 086500071 021 1 025

sDW09B51 4008587 221 221 1 ü A

sDW00 1 54332 35612212211003

sDW00 1 54332 3561 221 221 I OO3

sDW09851 400 8587 221 2211 0 1 0

sDW00377 1 7665670603221 031

CPF

882.228.535-20

037.099.435-31

694.473.225-49

009.410.865-00

014.414.325-94

0'15.433.235-61

017.866.675-09

985.140.085-87

037.717.665-67

Município

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

UF Validade

sE 47t03t2024

sE 06103/2024

sE 07103t2024

sE a7nu2023

sE 22112!2023

sE 22t12t2023

sE 22J1U2423

sE 22fi2n023

sE 46t03t2024

AC

AC

AC

A

A

A

A

AC

Total Categoria: 9

Categoria: Demais agricultores famíliares
CPF

016.061.325-63

009.040.845-40

557 "486.515-72

035.691.355-43

008.802.975-14

713.730.805-82

557.494.885-00

028.295.745-67

Nome

ADALBERTO SANTOS DA CRUZ

ADRIANA DE JESUS SANTANA

ANTONIO DOS SANTOS SANTANA

DULCEGLEIDE DOS SANTOS

OLIVEIRA

JOSE DE JESUS SANTOS

VALMIR MATOS

VALTER DE JESUS CONCETÇÃO

VANEIDE DE SOUZA MARTINS

Numero DAP

sDw001 6061 32563 1 70222091 I
s DWO5574865 1 57 20303221 238

sDWo5574865 1 57 20303221 238

sDW055749488500 1 60721 1 023

sDW00088029751 42801 220608

sDW071 3730805821 001 220851

sDW0557494885001 60721 '1 023

sDW00 1 606 1 32563 1 7 0222091 8

Município

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagarto

Lagaúo

Validade

fin?t?g?4
03t03/2024

03to3t2024

16107!2023

28!01t2024

1UA1t2024

16!47t2023

17t02t2024

UF

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

B

B

B

B

D

õ

B

B

smapl4.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP/Visualizar?Token=Y3BmPTA'l NDQwMTASMDAwMTYzJm5Ib\À^/yb0RBUDomdXN1YXJpbzomY2... M
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191O912O22 20:49 Consultâ Regularidade do Empregador

f,ÂT.Hâ
:Àt xÉ. =üí:r N{] í",1 i 

.;A FEnERÂ L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.440.1o9/oool-63
Razão SociaIrqSSOClACAO DE CooPERAcAo AGRICoLA CANUDoS ACANUDoS
Endereço: RUA ASSENTAMENTO CANUDOS SN / zON RUML / LAGARTO / SE I

49400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuíção que lhe confere o Art.
7, da Leí 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima ídentificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Ceftificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validader0 6/ Og I 2022 a O5 / LO/ 2O22

Certificaçâo N ú mer o= 2022O9 0 6A L2457 7 99 1 8650

Informação obtida em t9/A9/2O22 20:49:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticÍdade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br

https:/iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsÍ 1t1
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MIN§TÉHO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

GERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À OíVPE
ANVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCTACAO DE COOPERACAO AGRICOLA CANUDOS - ACANUDOS
GNPJ: 05.440.í0910001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoría'Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no cÍtso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange,inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http ://rfb. gov. bÊ ou < http:/lwww. pgfn. gov. be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1O12014.

Emitida às 20:47:50 do dia 1gl}gl2t22 <hora e data de Brasília>.
Válida até $1A312023.
Código de controle da certidão:4958.7432.9809.4AE7 '

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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T-

CERTIDÃO NEGATIVâ, DE

Ir :':r:::., ir l

DEBITOS TRiABJâ,LHISTAS

Nome: ASSOCTACAO DE COOPERACAO AGRTCOLA CANUDOS - ACANUDOS (MATRTZ
E FrLrArS)
CNPJ: 05. 44A .709 / 0 001--63
Certidão n": 3106331-1 /2A22
Expedição: L9/09/2A22, às 20:50:49
Validade:78/03/2A23 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certj-fica-se que ASSocrÀcÀo DE coopERAcÂo AcRrcoI.À cANgDos - ACANüDOS
(lrÀTRIz E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o rio 05-440.109/0001-63,
NÃo coNsTÀ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/201L e
13.46]12A1'7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de ZOZ2.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst.jus.br) .

Certidão emiti-da gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTA}ITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolurnentos ou a recolhiment.os determinados em lei; ou d"ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, comi-ssão de conciliação prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

DECLARAÇÃO DE DTSPENSA RISCO
DOCU M ENTO N" : 202209211 02606-3

LEVE

VALIDADE: 2110912A23

O Corpo de Bornbeiros Militar de Sergipe declara que a ediÍicação ou área de risco abaixo desryita, preencheu as
exigências contidas nas normas de segurança contra incêndio e pânico.em vigor no Estado de Sergipe, considerando as
informaçÕes registradas no sistema de Acompanhamento de processos.

Processo N': 35528 lTipo: Processo Simplificado
RAZãO SOCiAI: ASSOCIAÇÃO OC COOPERAÇÃO AGRICOLA CANUDOS - ACANUDOS
CN PJ/CPF:05.440. 1 09i0001 -63
Atividade Econômica (CNAE): 9430-8100 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

-rüqqçp. F§I iÔZ-ENDA DE CIMA POVOÂDO PURURUCA, , ZONA RURAL, Lagarto, Sergipe, 49400-000, CASA DAPROFESSORA TEREZINHA, ASSOCIAÇÃO
classificação: A-1 - HABTTAÇÃO UNtFAMIL|AR,
Area: 140 m2 | Número de pavimentos: 1

Observações:

í. Possuir área construída total igual ou inferior a 200m2;

2. lmóvel térreo com saída dos ocupantes direta para a via pública;
3. Não possui comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de 150L;
4. Possuir, no máximo, 26 Kg de gás liquefeito de petróleo (GLp);
5. Estabelecimento possuí lotação de até a 60 (sessenta) pessoas, quando se tratar de local de reunião de público;
6. Não possui comercialização ou armazenamento de produtos explosivos ou substáncias com alto potencial lesivo à' 
saúde humana, ao meio ambiente ou ao património;

7. se possuir subsolo, este deve ter uso apenas de estacionamento;
8. Não se localizam em comércios em galerias, edifícios comerciais e shopping centers que possuam sistemas
preventivos de detecção e chuveiros automáticos

1. Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de manter as medidas de
segurança contra incêndio e pânico em condições de utilização, providenciando a sua adeguada manutenção.
2. A edificação ou área de risco poderá ser fiscalizada pelo CBMSE a qualquer tempo ê, caso seja verificada situação
de irregularidade, a corporação aplicará as sanções adm.inistrativas previstas na lqgislação em vigor.
3. O presente Auto está sendo concedido mediante respostas auferidas no questionário disponível no portal de
Atendimento do CBMSE, confirmando que ediÍicação possuias condiçôes básicas de segurança contra incêndio e
pânico.

Diretoria de Ativid ades Técn icas, 21 I 0g t ZO2Z.

Diretoria de Atividades Técnicas do corpo de Bombeiros Militar de sergipe
Este documento deverá ter sua autenticidade comprovâda no endereço eletrônico:
http://dat. cbm.se. gov.br/

Código de Autenticidade: 5c

Data de Autorização : 21 t09t2}22.
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ATA DA RBTINIÃO DE ASSEMBLEIÀ GERAL EXTRAORDTNÁNTA OA
ASSOCTAçÃO DE COOPERAçÃO ACNÍCOLA CANUDOS - ACANUDOS,
assembleia geral da eleição de novos membros para a complementação de cargos vagos
para o conselho de administração, esta entidade é caclastrada na receira t'ederal sob no
CNPJ: 05.440"109/0001-63. Assembleia geral realizada no dia 0l de julho d,e 2022, foi
realizada na Escola Municipal Antônio Francisco de Souza no povoarJo Flruruca, a
presidenta Maria Terezinha abriu a sessão e deu início às vinte horas. colocou em
discursão os nomes dos associados interessados e apresentados a substituírem cargos que
foram disponibilizados por desistência e espontânea vonttrcle de não quererem continuar
exercendo silas responsabilidades como diretores, por esta razão ioi colocaclo em
discursão a possibilidad'e de elegerem novos nomes para a ocupação ilos cargr:s, para c)

conselho de administração. Associacão com intuito de elegerern novos componenres para
substituir os nornes dos desistentes conforme a necessidade, só poderá se candidatiu- aos
ca.rgos aqueles que estão em dia corl1 suas responsabilidade de tlireitos, escritos e
assinados no livro de presença confonne consta, nos terino.s do estatuto ern vigor" a
Eieição e posse dos mernbros do conselho cle administração, confbmte o Capítulo v do
Art-27" do estatuto vigente - Das eleições para os cargos da Direroria Executiva.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A eleição dai-sê-a por votação clireta, secrera ou aclamaçãe.
A presidente da mesa colocou em discursão a forma de votação para a eleição frcou
decidia por aclanração, A senhora Nubia Santana Ribeiro foi nomeacla pela senhora \,Íaria
Terezinha Ile Jesus Cruz. para secretariar os trabalhos desta importante assemhleia.
decla|ada e aceitado o convite pela senhora Nubia a presiciente também convidou o senhor
José Renaldo rlos Santos para fazer parte da mesa diretora, após cleclarou aberta a sessão
da assembleia" A presidenta explicolr para os associados como serie o proces.so cle
vottrção, a qual telll os segtiintes nomes apresentaclos: e que seria para o térnrino cio
nrandato que se inicia em 0110712022 e tendo o seu Íim em 03/1212024, conforme
consta no Estâtuto Social. Seguintes flornes apresenlados para concorrerem aos ctugos
vagos do conselho, confonne pedido cle demissão da senhora Veronica Souza Santos
Oliveira; a primeira secretaria pedir-r dernissão do cargo, cle livre e espontânea vontade. a
senhora Nubia Santana Ribeiro, colocotr o sell norne à clisposição da assembleia para
concorrer a vaga de 1o secretúia, tambérn saindo por livre espontânea vontacle dei,ranclo
o cargo de Segunda Secretiíria a senhora Juciene Ribeiro dos Smtos. a senhorr Josenilda
Oliveira Souza, colocou seu nome à clisposição da assembleia para concorrer ao cargo
cle 2" secretaria, continuando o processo de substituição o SRo Adalherto Santos cla Cruz
também por livre espontânea vontade disponibilizou seu cirrgo de lo Tesoureiro, e o SRo
Silvio Cruz de Santana pediu demissão do cargo cle 2" tesoureiro e irnediatamente
colocou o seu nome à disposição da assembleia para concorrer ao ca-rgo de l" Tesoureiro.
dando continuidade zro processo de substituição de calgos o SR" Luciano Jose Santos
Souza colocou o seu nome à disposição da assembleia para concorrer a vaga de 2"
Tesoureiro, deixada pelo SR' Silvio. após os nomes formalizados para conconerem a
eleição. a Sf Fresidenta dona Terezinha perguntou a pienária se teria mais alguém
interessado a concorrerem aos cargos disponíveis a serem preenchidos, na ausência de
nenhuma manifestação ela declarou que os nomes disponibilizados e escritos seria os
concorrentes para os devidos cargos, frisou novamente e explicou que a eieição seria por
aclamacão, após explicada a forma como seria a eleição, imecliatamente colocou em
votação' todos votaram por aclamação. Para a aprovação dos nomes. conforme explicado,
para preenchirnento das vagas do conselho executivo, a presidenta declarou que todos
foram eleitos e imediatamente empossados em seus devidos cargos, para exercerem um

Documento Habilitação - ACANUDOS (0116064)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 220



mandato complementar finalizando em 03 1712024, juntos conl os demais diretores

executivos já eleito contorme a data citada, permaneceram em seus devidos cargos. A

presidenta perguntou aos associados presentes se e.stariam de acordo com essa

cornposição dos membros para os cargo§, e colocou em votação levantasse o braço, todos

levantando o braço, a Presidenta declaroLr votados eleitos aprovado por unanimidade,

após cleclarou imediatamente os eleitos empossados enr seus referidos cargos, sendo

assim ficou confirmado os novos membros eleitos para a composição da diretoria

execr:tiva do conselho de administração e conselho fiscal ticou definido assinr: A
Presidenta: Maria Terezinha de Jesus Cruz, Brasileira. Maior, Capaz, Solteira.

Professora, portadora do RC no 1.506.ii0 e CPF 000.405.965-40 residente na estrada

povotrdo pLrrurLrca bairro zona rlrral de LagartoiSE, CEP:49400-000. Yice Presidente:
Laudiene Maria de Souza, Brasileira, Ivlaior, Capaz. Casada, Agricultora. Portadora do

RG: 3.200.795-7 SSPiSE e CPF: 019.951.955-29 residente rra estrada povoado pururucir

bairro zona rural na cidade de Lagiirto/SE, CEP: 49400-000. PRLIIEIRO
SECRETÁRIO(A):Nubia Santana Ribeiro. Brasileira, maior. capaz, casada, Agricuitorr
RG n'2.504.414-1 SSPiSE e CPF n 068.450.475-88 residente no Povoado Pururucit

Centro N'668 Lagarto/SE, CEP:49400-000, SEGUNDO SECRETARIO(a) :Josenr lda

Oliveira Souza, Brasileira, tnaior, Çapaz, ca.sada, agricultora RC no 146.960--5 SSP/SE e

CPF n" 007.,508.005-26 residente no Povondo Pururuca Centro N'576 Lagarro/SE,

CEP:49400-000, 1)Tesoureiro: Silvio Cruz de Santana, Brasileiro. maior. citpiiT-,

Solteiro, Agricirltor RC n" 3.299.{\94-4 SSPiSE e CPF n" 062.233.525-14 residente tra

Estrada Povoado Purunrca bairro zona rural na cidade de Lagarto/SE, CEP:49400-0fi) 2)

Tesoureiro: Luciano Jose Santos Souza, Brasileiro. maior. capaz, Casado. Aqricultor
RC n" 1.504.219 SSP/SE e CPF n" 015.433.235-61 residente no Povoado Puniruca

Assentamento nove de junho Lagarto/SE, CEP:49400-000; Titulares do Conselho

. Fiscal: 1) Jociel de Santana Oliveira, brasileilo. rnaior, Capaz, Casado, AgriculLor.

Portador do RG: 2.503.895-8 SSPiSE e CPF:061.0i7.i55-07 residente na estrada

povoado pLrruruca bairro zoua rural na cidade de Lagarto/SE. CEP: 49400-0O0: 2)

Genisson Jose Barbosa dos Santos, Brasileiro, Maior. Capaz. Solteiro. Agricultor,
Portadordo RC: 1.544.672 SSP/SE e CPF: 016.128.535-01 residente na estradr povoado

pururuca bairro zona rural nacidade de LagartolSE. CEP: 49400-000; 3) Reinan Santana

De Jesus, Brasileiro, Maior. Capaz, Solteiro, Agricultor, Portaclor do RC: 3.812.095-0

SSPISE e CPF: 079.55 1.875-7 1 residente na estrada povoado purLrruce bairro zona rural

na cidade de Lagarto/SE, CEP: 49400-000; 4) Max Santos Ribeiro, Brasileiro, Maior.

Capaz, Casado, Agricultor, Portador do RG: 2.345.292-'7 SSP/SE e CPF: 069.587. 145-55

residente na estrada povoado prrrllruca bairro zona rurtrl na cidade de Lagarto/SE. CEP:

49400-000; Após o termino da eleição. a presidente, disponibiiizou a toclos a palavra para

quem quisessetn se manif'estar. e na ausência de rnanifesto não tendo mais nada a tratar

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a pl'esente Assembleia Geral, e

determinou a mirn, Nubia Santana Ribeiro, que executei os trabalhos como secretário (â)

da mesa diretora, lavrei a presente Ata, após levar a registro junto aos Orgãos Públicos

competentes, prá clue venha surtir os efeitos jurídicos necessíu'ios. A presente Ata vai por

rnim assinada Nubia Santana Ribeiro e a senhola Presidenta Maria Tereziúa de Jesus

Cruz, todos os diretores e demais associados presentes conforme consta as assinaturas eur

livro de presença. assinado corno sinal de sua aprovação.

'\ l)essoas
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Pov. Pururuca l"agartolSE

..,rn{au Tlns:rd,,.\c. n\ #:.+à =f,r:,,r,ti4l -PÉsidente Maria Terezinha Dé Jesus Cruz

Secretaria Nubia Santana Ribeiro
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.rresrdente, passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de
manifesto e nadd mais havendo a tratar agradeceu a presença de todos, deu por
encerrada a presente Assembléia Geral, e determinou a mim que servi como
Secretario (a) que lavrasse a presente Ata e levasse a registro junto aos Orgãos
Públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente vai por
mim e pela o (a) Senhor (a) Presidente assinada como sinal de sua aprovação.

Lagarto/SE

{)i,lc*e c-r-* '{. *( **Wt
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RE RATtFtcAçÃo Do ESTATUTo soctAL DA AssoclAçÃo DE cooPERAÇÃo

AGRICOLA DO POVOADO PURURUCA E ADJACENTES

CAPTULO I

Da denominação, Sede, Foro e Área de Atuação'

.Art 1.o - A Associação cle Cooperação Agrícola do Povoado Pururuca e Acljacentes, Entidade Civil de

personalidad.e jur,Íriica de direito privad.o, constituída sob a forma de Associação, sem fins Iucrativos

o., nao econômicos, Íundada em 1'1./11/200à com duração indeterminada, rege-se. pelo presente

a) Sede e administração ficam no Povoado Purur-cca estrada Íazenda de cima n.540 zona rural na

cidadede.LagartonoEstadodeSergipeCEP:49400-000;
b)

c)

Foro jur'ídico da comarca de Lagarto do estaclo c1e Sergipe;

Área cle ação para efeito de atuação e arimissão de associados em toclo o povoado puflrruca e

adjacências no município cle Lagarto/Se'

CAPÍTULO II

Da Finalidade e obietivos

Art.2o - A Associação de Cooperação Agrícola do Povoado Pururuca e Adjacentes, enquantr.r

entiáade sociú sem fins lucrativos ou de fins não econÔmicos é uma associação comuniÉria

consti.fuída pâra promover a vivência e o desenvolvimento c1o espírito associativo, participativo e

cooperativo da comunidade do povoado puÍuruca e adjacências, orgmtizacla para a lealizaçâo de

atividad.es, pr-odutos e/ou ríe interesses comuns e de representação po1ítica dâ classe, com o

objetivo do exercício de mútua colaboração entre os sócios, visando a prestação pela entidade de

quaisquer serviços que possam contribuir paÍa o fomento e racionalização das suas atividades e

para melhorar as condÍçôes cle vida de seus integrantes
+

.A associação, com base na colaboração recÍproca â que se obrigam os seus associados,

objetiva:

1.- Promover o desenvolvimento comunitário dos moradores do povoaclo tle atuação,

atravês de obras, melhoramentos e ações, com recursos próprios e/ou obticlos por

doações, convênios ou empréstimos;

2- Representar os interesses clos seus associatlos perante as instituições governamentais e
.;.

agentes trnancelros;

3- Prornover atividades assistenciais c{iretamente ou afravés de instituições fiiantropicas

e/ou competentes;

4- Proporcionar aos associados e seus rlependente, atividades econômicas, culturais e
desportivas;

5- Organizar seus associaclos ern função cle suas atividades
6- Promover a Prevenção e controle de doenças akavés da manutenção de serviços

próprios e/ou conveniados públicos ou privaclos de assistência médica e odontológica;
7- Promover a Çonservação, proteção e controle do meio ambiente;
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g, apoio aos d"esempregados e as pessoas carentes da comunidade, através de promoção e

planejamento de emPregos; '

9; promóvei üma pottti.u educacional pianejada, inclusive corn a alfabetização de iovens e

adultos;

tr"O - promoção, apoio e formação das crianças, aclolescentes, mulheres, inclusive as mães

solteiras;

f!' prevenção aP crime e ao con§umo de drogas;

12- planejamento de habitação e inÍraestrutura;

13- forrnação e c-onscientização sobre políticas públicas;

14- Âpoio ao desenvolvimento Micro industrial e comercial;

15- Apoio e proteção à terceira idade;

16- Âpoio e proteção aos portadores de deficiência;

17.- Filiarem:se a outras Entidades congê*eÍes/ a nível regional, estadual ou federal' sem

perder sua individualidade e poder de decisão

18 - A associação presta sewiço permanente à comunidade sem qualquer'discriminação

de clientela.

;: ilg;iar no interesse comum, de igual rnodo, os produtos agríco1as, laranla'

maraCUjá, macaXeira, Ovg§, frangOS, banana, Cocg, COentfO, qebOla, cebOlinha' alface'

pi*rráo, cenoura, chuchu, tomate, poipa de frutas, doce de 
fanana' 

tapioca' farinha de

.Lndioca ienipapo, manga, quiabo, goiaba, pimenta, iaca, abacate, milho, feijão' leite'

batata do reino, batata doce, gra"iola, abacaxi, limão, tangerina' melancia' tnamão'

abobora, couve, inhame, mudaS em geral e plantas e fores Ornamentais, oriental compÍa§

de insumos utilizados pelos associados, em especial, Íertilieantes e sernentes;

20 - Realizar atividad"es de comêrcio de produtos agrÍcolas: larania, rnaracujá, macaxeira'

ovos, frangos, banana/ coco, coentto, cebola, cebolinha, alface, pimlntão' ceÍ'toula' chuchu'

tomate; po*tp* a* Írutas, doce de banana, tapioca, farinha de mandioca, ienipapo, manga,

quiabo, goiaba, piment4 jaca, abacate, milho , feilão,leite, batata do reino, b*t1l1 doce'

ilã:át"axi, limão, tangerina, melancia, mamão, abobora, couve, inhame, mudas ern

geral e plantas e fores ornamentais,produtos pelos associados;

21, - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubêrculos, hortaliças e legumes

fréscos:
parágraÍo 2?: A área de atuação cla Associação de Cooperação Agrícola do Povoado Pururuca e

Adjacentes do povoado Pururuca é para creches, asilos, associações beneÍiCentes e escolas do

município; onde. a maioria dos ptodutores está in§crita no PAA-ProgIa'ma de aquisição de

alimentos-Doação Simultânea, CONAB, Fome Zero em todo o município de Lagarto;

CAPITULO III

Art" B" - podem associar -se a Associaçâo às pessoas fÍsicas, maiorês de 18 (dezoito) anos e

çapazes .paÍa atos civisr Qlre residam na área de atuação, profissionais que exeÍçam

atividades junto à comunidade, bem como, Pe$soâs jurídicas de direito privado ou

':' ;';l;Cai:-t-St'' :rt'i;-4i:1i

púbtrico.
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pARAGRAFO UNICO - Serão associaclos, todos aqueles que atendam os seguintes

requisitos

I - Manifestar seu desejo de vincular-se á Associação, preenchentlo a ficha cle

II - Ter o seu pedido cle inscrição aprovado;

III - pagar a contribuição (mensalidacle) prevista pela assembleia geral, a partir da

data da aprovação da inscrição.

Art. 4" - Os associados não respontlem subsidiariamente pelas obrigações da

assoclaçao.

Art. 5o - Os sócios serão distribuídos nas seguintes categorias

I - Fund.adores - os membros que subscrever a Ata d,a funclação.

II - confribuintes- aqueles que tenham sido admitidos posteriormente ao clia rla

constituição da Associação e preencher os requisitos do pa.rágrafo único do art. 3

deste Estatuto;

III - Beneméritos - aqueles que, tendo prestado inestimáveis serviços á Associação

ou contribuído para o seu patrimônio sejam recorüecidos em Assembleia geral

dignos da honraria.

PARÁGRAFO UNICO * Os sócios beneméritos estão isentos clas contribuições deviç1as á

Associação, e não gozam o direito de ser votaclo.

I :- observar as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações

regu!armentetomadaspe1ac1iretoriaepe1aAssemb1ei'agera1;:
II - aelar pelo patrimônio moral e material da Associação, colocando os interesses da

coletividade acima de seus individuais;
III - comparecer as sessões e assembleias e nelas votar sempre que for solicitado;

IV - Exercer os cargos para os quais foram eleitos, saivo em casos rJe impedimento

justiÍicado;

V - Pagar a contribuição mensal fixada pela assembleia geral até o ultimo ciia útil do

mês de competência;

Art. 7" - Os sócios quites com a tesouraria da associação e em pleno gozo clas

regalias que thes asseguram este Estatuto têm os seguintes. Direitos;

I - Frequentar a sede da Associação;

II - Tomar parte das Àssembleias Gerais, discutir,Il - l0mar parte ôâS -É\ssemDlelAs Lrerals, 01SCUI1Í/ pIOpOI/ qellDelar/ Voltar e SeI

votado, ressalvando a restrição imposta aos sócios Beneméritos (Parágrafo único *
deliberar, voltar

z\rt. 5");

III - Usufruil de todos os serviços oferecidos pela Associação;

I V - Participar das atividades programadas pela Associação;
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V - Desligar -se a qualquer tempo c1a AssociaÇão;

VI - Recorrer dos atos da diretoria Hxecutiva, quando julgados prejudiciais aos seus

,direitos e interesses;

VII - Requerer a collvocação da Assembleia Geral em caráter extraordinário,

mediante assinaturas de 2/3 (dois terços) dos sócios em pleno gozo clos seus

direitos e deveres;

VilI - Examinar os livros sociais e contábeis, bem como o balanço Geral,

acompanhado das respectivas contas demonstrativas.

Art. 8o - Fica impediclo de votar, e ser votado, o associado que:

I - Tenha sido admiticlo nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a convocação

da Assembleia que trata da votação;

II - Resida ou tenha transferido a sua localização da Associação;

iii - Tenha pedido demissão 1 ( hum ) ano antes da convocação cla Assembleia e

tenha revogado o seu pedido.
IV - Só terá direito a votar e ser votaclo o sócio que realmente resida na área de

atuação da Associação.

Art, 9o - O Sócio que, de alguma forma, infringir as disposiçÕes e normas deste

Estatuto, ou normâs e regulamentos da Associação, fica as sep5uintes sanções, a
critério da Diretoria Executiva:

I -.Advertência, sempre por escrito, em caráter reservado;
II - Suspensão de L a 30 dias paÍa os puniclos com advertência:

III - Exciusão, eliminação e demissão:
. a) Para os reincidentes em infração, corn suspensão máxima;
b) Para os que estiverem em atraso com a tesouraria da Associação por mais de 90

(noventa) dias;
'c) Para aqueles que danificarem o pafrimônio da Associação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será remetido ao associado infrator cópia autêntica
da notiJicação, assinada pelo presidente, por processo que colnprove a c{ata da

remessa e o recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO Havenclo re€usa clo associado em atestar o
recebimento da notificação, será comprovado com assinatura de duas
testemunhas que presenciarem a ocorrência.

PARAGRAFO TERCREIRO - Constará da Cópia autenticacia da notificação,
devendo ser também registraclo na Ata da reunião rla Diretoria Executiva que
deliberou a notificação, seguinte:

I - O motivo que the deu origem;
ll - A vigência
III - A condição parâ que o associado readquira os seus direitos sociais.

PARAGRAFO QUARTO - Os sócios excluídos do quadro social, não poderão
reclamar a restituição cie qualquer contrilu.iç{o que haja feito,á Associação.

.r'-:rr': i{,,-',/'',;l'' ' 
''a'ii .._-§.,,."r,
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PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste Artigo serão aplicadas pela
diretoria Executiva, delas cabendo á Á"ssembleia geral no prazo de 30 (trinta)
dias após o recebimento do aviso por escrito

PARÁGRAFO SEXTO - Consid.erar-sê-a definitiva a sanção, se vencido o prazo
estabelecido no parágrafo anterior e o asso{iado não houver recorrido a
Assembleia Geral. 

,

PARÁGRAFoSETIMo-Aapresentaçãonãoteráefeitosuspensivo;

PARÁGRAFO.CIITAVO - A pena da suspensão não isenta o sócio de suas
obrigações.

PARÂGARAF'O NONO - O socio incluso neste artigo terá o prazo d,e1\(setenta
e duap) hotas, a contar da data: da exclusão ou eliminação para ressarcir a
Associação de todo o débito conkaído pessoalmente junto à reÍerida Entidade e

/ou por intermédio desta, ficando sujeito ás penalidades do código civii, seur
direito a recorrer em instâncias Superiores.

Art. l.ü" - O associado que aceitar estabelecer
Associação perde o direito de votar e ser votado,
contas do exercÍcio ern que deixar o emprego.

reiação empregatícia corn a
até que sEqm aproriadas as

Art. 11"" - Os direitos e obrigações rlos associados falecid.os contraÍdos com a
Associação e oriundos de sua responsabilidade como associacio perante terceira,
passam aos herdeiros.

CAPITULO ry

Dos Órgãos de administração

AÍt. Lzo - A Associação será dirigida pelos seguintes órgãos:
a) - Assembleia Geral
b) - Diretoria Executiva;
c) - conselho Fiscal.

lr das funções requeridas
para funcionamento dos órgãos referidos neste Artigo, não será remunerado.

PARAGRAFO SEGUNDO - É vedado o exercÍcio acumulado dos cargos,
re§salvada a participação na Assembleia geral.

:w
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Da Assembleia Gera1

Art. 13" - As Assembleias Geral, Ordinárias e Extraordinárias, como órgão máximo
da associação, serão soberanas com suas resoiuções, desde que não conlrarie as Leis
vigentes no paÍs.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Assembleia Geral é constituída por sócios em pleno
gozo do exercício de seus clireitos. As deliberações serão tomadas com aprovaçãcr
da maioria absoluta dos associados 50% mais 1" (um) dos presentes, ah-avés r1e voto.
Em caso de empate, o voto de qualidade será dado pelo presidente rla Assembleia.
Cada associado só terá direito a um (1) voto, não sendo permitido votar por
procuração. :

PARAGRAFO TERCEIRO - As Assembleias Gerais reunir-se-á ordinariamente a
cada 120 (cento e vinte) dias e, extraordinariamente, toda vez que for juigaclo
conveniente por 1/5 (um quinto) clos sócios ou pele cliretoria Executiva.

PARAGRAFO QUARTO Para as deliberações referentes à destituição dos
adminishadores e a alteração do estatuto, é exigido o voto concorde de rlois terços
dos presentes a assembleia especialmente convocada para esse fim. não poclendo
e]a deliberar, em prirneira convocação, sem a maioria absoluta,dos assoçiados, ou
com rrrenos de um terço nas convocações seguintes.

Art' 14o - A convocação da Assembieia Geral é feita através de Eclital, afixaclo na
sede da associação e em dependências comumente frequentada pelos associaclos e,
ainda publicado nos veículos de comunicação disponíveis na comunidade, com
antecedência cle 10 (dez) dias. 

4.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Do Edital devera contar o nome da Associação
(ordinária ou exkaordinár'ia), local dia e hora da realização cla Assembleia, orclem
do dia devidamente especificac{a, assinatura do responsável pela convocação,
Número de associados'com direito a voto para fixação do quórum, e outras
observações julgadas convenientes pelos convocaclos.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de convocação ser feita por associado, o Eclital
será assinado pelos signatários do documento que a origi'ou.

PARAGRAFO TERCEIRO - As Assembleias Cerais, ordinárias ou Extraorrlinárias,
somente poderão acontecer em primeira convocação houveÍ presenç a de 213 (dois
terços) dos associados, em segunda

PARAGRAFO SEGI]NDO
vinculam a todos, mesmo os

presenÇa da maioria absoiuta dos
ultima convocação a realizar-se 1

presenÇa, de no mínimo, 20 ( vinte )

- As deliberaçÕes tomadas nas Assembleias Gerais
ausentes ou discordantes.

após 1 ( uma ) hora se houver a

metade mais um ); em terceira e

após a Segunda conrrocaÇãor com a

Não havendo esse número mínimo
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parâ a terceira convocação, será fixada nova data para a realização c1e oufra
Assembleia.

PARAGRAFO QUARTO - O número de associaclos presentes na Assembleia Geral,
será comprorrado pelas assinafuras constantes no livro cle presenÇa.

Art. 15' - Os trabalhos de Assembleia Geral serão dirigielos pelo presirlente ou a
quem estatutariamente o substituir. E auxiliado pelo secretário que lavrará a Ata.

Art. 16" - Compete á Assembleia Geral Ordinária:
a) Ratificar ou não o pârecer do conseiho Fiscal dado ao relatório Anual e ao
balancete da diretoria.
b) Estabelecer o valor da contribuição mensal;
Art' 17o - compete á Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os
seguintes assuntos;

a) Reforina do Estatuto;
b) Fusão, incorporação ou desmembramento da Associação;
c) Mudairça c1o objeto da Associação;
d) Dissoiução voluntária da Associação, nomeação cle tiquidante e contas do

liquidante;
e) Autorizar a realização de empréstimos e outras obrigações pecuniárias e

constituição de garantias acaso exigidas;
: ' Í) Autorizay aalienação, de bens obsoletos ou sem utilidades;

g) Eleger os membros da diretoria Executiva e do conselho fiscal e de ética.
h) Decidir sobre programas de trabalhos e respectivos orçamentos;
i) Destituição da diretoria executiva e do conselho Fiscal e de 

'ética, 
t.tal ou

parcialmente.
.é

PARAGRAFO PRIMEIRO - ocorrendo destituição que possa comprometer a
regularidade da administração ou fiscalização da Associação, a Assembleia poderá
designar diretores e conselhos provisórios, ate a posse dos novos, cuja eleição se fará no
praza Máximo de 15 (quinze) clias.
PARAGRAFO SEGUNDO - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) tlos
associados presentes para tornar validas as deliberações de que se trata este Artigo.

PARAGRAIO TERCEIRO - O valor da contribuição mensal tlos associaclos será
estabelecido nâs Assembleias Gerais ordinárias ou Extraordinárias.

Da Diretoria Executiva

Art' 18' - A Diretoria Executiva órgão cie execução cla Associação é constituída cle
presidente; vise- presiclente 1 Secretário 2 secretário L tesour.eiro 2 tesoureiro, eleitos pela
Assembleia Geral, clentre os socios em pleno exercÍcio de seus direitos, com rnandato de 4
(quadro) anos, podendo ser reeleita por mais um manclato consecutivo.

,t'' ,r..r
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Art. 19" - A Diretoria Executiva rege-sê-a pelas seguintes normas:

PAI{AGRAFO PRIMEIRO - Os cargos da diretoria Executiva serão exercidos obrigatória e
gratuitamente por sócios contribuintes e/ou fundadores, que residam nas comunirlades
de atuação.

PARAGRAFO SEGUNDO - A posse da nova diretoria Executiva c{ar-sê-a no dia rle sua
eleição, em Assernbleia Geral ordinária ou Extraordinária.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Diretoria Executiva reunir-se-á Ordinariarnente urna vez
por mês e, Exttaordinariamente, sempÍe que as circunstâncias o exigirem, por convocação
do presidente, de outro membro da diretoria ef ou ainda por roli.itação do Colselho
Fiscal.

PARAGRAFO QUINTO - Nos impedimentos poÍ ptazas superiores a 90 (noventa) clias, o
presidente será substituído peio vice - presidente o 1 secretári.o será Substituíclo pelo 2
secretario; o 1 tesoureiro pelo 2 tesoureiro.

PARÁGRAFO SEXTO - Se ficaram vagos, por qualcluer motivo , mais cla metacje dos
cargos da diretoria, devera o presiclente ou os seus membros restantes. do manclato;

PARAGRAFO QUARTO -
presidente ou seu substituto

PARÁGRAFO SÉTIMO - As
simples e serão regiskadas
trabalhos pelos presentes,

As reuniões da dlretoria Executiva serão presiclidas pelo
imediato.

decisões da Diretoria Executiva serão tornadas por rnaioria
em Atas no livro próprio, lidas, aprovadas ao fi,al clos

PARÁGRAFO oITAVo - será considerado vago o cargo rla Diretoria
.oocupante deixar de comparecer, sem causâ previamente justificada, a 3

orciinárias consecutivas ou 5 (cinco) alternadas,

Art. 20' - são atribuições da Diretoria Executiva:

a) Cumprir e f.azer cumpril este Estatuto, suas próprias ciecisões e as
Geral;

b) Da prioridacle, na sua gestão, ao alcance clos objetivos no Art. 3 deste listatuto;
c) Deliberar sobre a admissão cle sócio e sobre as penalid;;"";;;il;;;*];;'-'"'
d) Reunir-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que se fizer

necessário

e) Deôidir sobre as clespesas administrativas em geral, ouvindo previarnente, quando for
o caso, a assembleia Geral;

das Assembleias

0 Propor á Assembleia Geral, quando juigar conveniente ,
g) Executar o plano de desenvolvimento cla comu,iclarle;

reforma do Estatuto;

-.*o*-,-'*ÍffiiW
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h) Apresentar, até o firn do prirneiro semestre de cacla ano á Assembleia Geral Orclinária,
um reiatÓrio semestral acornpanhaclo c1e parecer do conselho Fiscal, fazendo-o
acompanhar de um balanço de receita e despesas efetuadas; 

:

0 Submeter ao conselho Fiscal para posterior lesolução da Assembleia Geral, proposta ele
alienação total ou parciai, do pah-imônio da Associação;

j) Convocar o conselho I-iscal e de ética e as Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraorclinárias;

k) Propor, por escrito á Assembleia Geral, nomes para Sócios Beneméritos;
1) Acolher quaisquer reclamações dos associados;
m) Aprovar o quadro de pessoal administrativo da Associação;
n) Atribuir a urn ou mais sócios contribuintes ef ou fundaclores, incumbências cle

interesse da Associação;
o) Determinar os estabelecimentos bancários em que devern ser c{epositarJos os

numerários e fixar o limite Máximo do saldo a ser mantido em caixa;
p) Assinar contratos e convênios que interessem e proporcionem o clese'voS,imento rla

Associação e da comunidade.

PARAGRAFOúwICO-ADiretoria
adrninistrativos perante o Conselho Fiscal e

o caso.

Executiva responderá pelos seus atos
de ética ou á Assembleia Geral, quantlo for

lr)

c)

Art" 21o - compete ao presidente:
a) Representar a Associação, ativa ou passivamente, em juízo ou Íora dele podendo,

contuelo clelegar poderes para tal fim;
Proteger o patrirnônio da Associação;
Presidir as sessões ordinárias cla Diretoria Executiva e clas Assernbleias
ressalvando-se o constante do Art. 15 parágrafo úrrico, deste Estatuto;

d) Alienar, mediante anuência da Assembleia Geral, bens obsoletos, ou sem utili6acle
para a comuniclade; q

e) Realizar, mediante aprovação c1a Assembleia Geral a contratação de empréstimos e
outras obrigações;

Receber doações em nome da associação;
o voto de desempate nas reuniões cla Diretoria Executiva;
Examinar e assinar com tesoureiro, Balancetes mensais e Balanços;
Aprovar propostas de inscrições de sóci.os. As propostas caso não sejam aprovaclas,
devem ser subrnetidas, com as justificativas, ao conselho liiscal para exames;
Assinar e movimentar a conta bancária da Associação, juntamente com o tesoureiro.
PARAGRAFO UNICO - Complete ao vice - presidente substituir o presidente las
suas ausências ou impedimentos, bem como qual quer outro ***br.o da Diretoria
em caráter provisório

' . t''- 
t: ;" -'-'

'. 
. 
:-:,,i., 

i t;r ,..1!-l _l;!r1,;l_.',,Art.22 - compete ao primeiro secretario: .jr.r;.,i;1. r ,

a) organizar e dirigir todos os assuntos de secretaria da Associação; ''. .: ,,{.i,." ,

b) Assinar com o presicler-rte todas as correspondências cla Associação; -'*ll'."
c) Secretariar as sessÕes da Diretoria Executiva, redigindo as respectivas Atas; i

Cerais,

0
s)
h)

i)

i)
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. d) Organizar o arquivo u ru**
sócios, mantendo-as sob guarda;

e) Receber e redigir convocações parâ sessÕes.

pARAGRAFO ÚNtco - o Segundo secretário substifui o primeiro Secretario. em suas ausências ou impedimer-rtos legais. . 
'

. Art. 23o - Compete ao primeiro tesoureiro;

b) Movimentar contas bancárias e emitir cheques, juntamentecom o presidente;
c) Assinar com o presidente, balancetes mensais, balanços e conkatos de

empréstimo/ para aprovação pelas Assembleias Geral;
d) Providenciar o recebimento das contribuições dos sócios e de outros da

Associação;

e)Registraomovimentofinanceiroem1ivrosprÓprios;
q Efetuar aquisições autorizadas pelo presidente, diretoria Executiva ou pela

. Assembleia Geral.

PARÁGRAFO uNICo o segundo Tesoureiro substitui o primeiro o
primeiro tesoureiro em suas ausências ou impedimentos iegais.

Do Conselho Fiscal

Art. 24" ' o conserho Fiscal órgão de fiscarização da Associação, sem
funSões executivas, é composto cre 03 (fres) membros efetivos e 01 (hum )suplente, eleitos pelas Assembleias Gerais denke os sócios em preno gozo de' seus direitos e corn mandato de 

[a ( quako ) anos. 
u

PARAÇRAFO PRIMEIRO - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente
uma vez por mês, junto cofira Diretoria Executiva, p)aÍa:examinar as contãs
da mesma * 

"o*ti, parecer que será assinado por todoq CIs seus:mernbros
efetivos.

PARÁGRAFO SEGLINDO - É obrigatória a presenÇa de t,ês (rrês) membros
§empre que CI conselho fiscal se reunir em qualquer caráter.

pllnÁcnAFo TERCETRO - Na ausência de urn ou rnais membros efetivos, convoca-se tantossuplentes qua4to necessário dar quórum.

PARAGRAFo QUARTO - Todos os metnbros do conselho Fiscal têm direito a voto, creste queem dia com suas obrigaçÕes.

PAITAG-RAFO QuINTo - Em suas reuniões, ordinarias e Exkaordiniárias, o Çonselho Fiscalnão p_oderâ trata de assuntos estranhos ao que constar r,u .or,rro.uf;";õu;rã;;'r.]oo, 
",seus Conselheiros.
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F.*;.BÁGRA§ü SEXTü - Para c Cr::-rselho fiscal:

Àrt- 25o - ctmpete a* C*nselha Fiscal:

q) Fisca§zar t*rd* * m*vimento linanceira da Âss*ciação * das d*spesa-1
h] Yerifícar sÊ os livros coritiátrei* e {iscãis exigid*s pela legislaçã*,estãc senil* u'jiiT'agç*

cclm zelo e bem guarCados;
c) Fazsr relaÍória cier§:L*tãnciad* et* quaisq*:er p*rieia* lev*da*, a eÍeit*, *ncarrtixrha::d.* -

* êÊ Fregiderrt€ éa Eiret*via §xeeutiv at íiaraser 3ev+do aei conhiicira*nt* da Âssernhleia
Gwd..

d) ãxardnar a pracedência dss rc*tiv*s eÊe6ad*s pela Direteria sxecuti:ra pâíã rÊ*usêr
fcdídix' de. i::scriçõe* *, da Ín€ÉÊtâ í*r*a, *e atçs r{e áxor€raçãa que :rã* d*
fundamerttarem em inisiativas *J*s próprios sÕçiçc.

e) I*teirar-se ô recsbimento do* crêdit*s são feitcs com regularidade, € se c*mpÍorniss*s
sã* atendidos c*nn p*nfualidade;

S F!ryalizar o pafriatôaio mável e inr*vr} da Assnciação para averiguar ü seu e*tact* rlr
conseryâ€ãc) e âtendi:nentç, denr.lnci*ndo, por meio de relatóríc âÕ presidente as
irre gutarid*de* detert*das :

Reeber discutir s px4)*r re{*rn:a d* Estafuto qaando issc ss {izer nwessário
subn:.etend§ - §e á*preciaçã* e f *:u apr*vaçã* da -A,ss€írlbleia ceral
]uigar 'as fultas das aumh,ros da diretori* HxecutivãÍ asseguÍandç ampio direito de
defc*a assilciad*s;

Ü eonvocar a "âs§€ffifuleia Geratr Êxka*:rdináriaqua*do i:ecessáriü.

Art. 'Zú" * * mernbrs d# c*neeltrr* FiscâI que deixar +le co*rpmecer a três (três) sessÕes
c*ns**ativ*s s€r:r causâ previamente ia*fi*cada" p*rrierá ê seu srrple*te.

::t*gmü * ü eongelh* Fisca] decidirá com vçt* de presença, nã* a*eit* vctr:PÂ§ÀtítÀsü PItiMEIRo - o Conselh* Fisca] decidirá c*m vçr* de r:n
Psr PrüfilrâÇao.

FÁRÁGEÁF{} §EGljN*0 * Êam rr§ €»{â§res e v'eriÍi*aç&es d*s livro*, cçntas e doc*mentcs
nec*ssi{$o§ ao currrprirn*r,rt* r*as sr:as akibr:iç*e* p:derá cr C*nseLho Fiscâi sclicitar á I}irçàçria
Executiva a contrakçã* de técrdc*s ecpecializedç:*, a valer-se d*s reiatórios e irrformações de
Auditoria.

CÂPÍ"UT"§ 1/

üs* Eleiç§es

Ârà ãf - Üas eleições pêÍâ üs rargss da üiretpria Executiva, Conselho Fiscal e rie êtica.

F"4EÁG§-Â§* PBIh,tEIRo - A eleiçãs) dar*sê*a p*r r"otaçã* dketa e seÇrera"

PAfi./iCRAFÜ SEGLIhIDO - Fara votação, será íeita charruada nominal dos sócios carn direito a
v*úto, os guis assinarão o lirrro,Íe presença.

t'..
,n !-:rr: i r.

i'. {'f- i ,'..",
'1.

': : !f!!r -. :,:,....í,..*,
.'- ': '; t' trl' "

j.a1

Á' .....-*- -Í
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F'-qRÂÇRÂ§t) T§RftrJ?o - um ffiesrrr* sscic nãr pcderá *cupar Êâ mesma chapa, mais rie
url cargCI eietivo.

PÂ§ÁüRA$ÜQUARTO - Consi*lerar*se-iâ eleita c candiriato que obtiver nrai+ria simples ri*s
votos dos sócios. presentes ás eieições.

P'q'R'4'GRAFCI QuIi§To Nc cac* de apurar-se igualtlade de Erstos pâíâ âs chapa*
:{}ã1cÉrrent**, serác*i:*idçrad* eleita aryretra*n*eb*çarta* petra pr**idente de mais iiiade.

ceriT§t{} I,ry

Do patrirnônio e Recursos Finaneeiros

ÀÍt: Ê1" - * patrimÔxi* é ílimitarla e *crlstÍt{rid* p*r todcrs os he*s e direitos q*e â Associaçãcp*sxtir *re yi*r a peasuil a saber.

ai Bens móveís ou ímóveis adquiridos.
b) G*açír*s"heraruças *u leg*d** de p*s**a {í*iça *u jurídira

rÂRÂGe'4rÜ í:lq:cÜt Nenhw* brrn pet*ixerrte ao patrirnsxia rla.assseiaçãa pr:rlerá serelieiude' vendido, hip*txado cu penh*rado, §ea,. ÊxpÍe$§a ar*t*riaação dçs assüriar**s em
assembleia geral.

Àrt' 2ç+ - & recurs*s {lsranceir*s provieã* priraipa}:rzente das seguiates f*ntes:

1 ) Àuxitrio Íina:rceir* de en idade púhtica *r privada legalmente cçnstifuída.
{ftt4s} Confribuições Íinanceiras oriunrJas *e c+nvênios, acordcs ou ccntratos;
{Três} §*bvenç*m s auxíli*:s e*tabel*cid*s pel*s p*deres priblic*s;
4 {} §e*da* d*cçrrext*c r{a *xpl*raçã* rãskns pr*pri*s, *u da pre*tação t{e *erviç*s;
{cinc*} tv{ensalidades c anuirlade* arre*dadas rlos sócias da À*sociação *ie *c*rd{} csft' c}
pr*vister n**te sstatr.rt*;
5 {} Quaisq*er *,,.tr*s remni*§ que rhe É*r*in d.esti*ad*s,
&k) T*dçs $§rtrursüs financeiroe adqxirid*s.

FÁ"RÀtRÂ'Fd] ulrtlco - os recursçs fir:*ros*iros serãa mantidos em rtepósitcs finrnâ agênriaklcáÍiê., a eritÉrio <ia Diretoria sxe**tiva, * apJicada iategrah:nente: €Í-§ U_**iã* da
c*anr:rLidade e aigd* xã* r{irtribuirá resa}tad*s, dividendos, b*,*.ri{icâÇões su parc*ia d.e s*§patrimôni*, s*b nenfuu:na foi:na *u pretext*.

ÂÍL' 3Ü" ' -Em caso de dissalução au extinçã* da asssciaçãÇ,' s êventual pakimônio
rer:rarcsce:rte será d*stinad* a srna errtidat{e c*ngênere devirlarrreltte regÍstrada *a Cr:nseli:r:
Naçi**al de ,{.s*istênçia * ctr{As çu a *rtitiarãe pública.

PÀRÁGrtÃr* im*c* - A extinçã* da Âs*çciaçã+ dar-se-á p*r deci*ã* da âssembiei* Ç*ralExfraordinfuia, especialmente convoeada para esse fim.

ffiffi#ryiDocumento Habilitação - ACANUDOS (0116064)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 239



**Âee*!* #k-s,Tg.qk- e\ #s-ke tk"ffi-

. cáPÍruro vn

Ilas Disposições Ger*is
Â'L 31c * os casos omissos serão deçididCIs pela Dir*toria sx*nrtiva.
Â{t' 32: - o grandado dos membros da D,iretoria Exeçutirr* à do conselha Fisçal prrd*r*rá at*a reatreação da gssgrnbleia Gerar, correspo"o."* ."ãrJi IiJ"'*="
Art' 3r * $ pr'e*ente Esta*uto enkará em vigor tão Iogo aprovada em .e*§*mbleie Gerât edepors de satisfeitas as exigências legais.

I-a6art* {58}, ü3 de dezes&rc de ?*2ü.

ê-$ffi
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022093000069
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CAMPUS AVARÉ

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 4582/2021 - UASG
| CO N T R AT O H I S T O R I CO _ G E T U N I DA D E |

Nº Processo: 23438.000130/2021-41. Contratante: IFSP - CAMPUS AVARE. Contratado:
21.862.782/0001-48 - MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA. Objeto: O
presente termo tem por objetivo a rescisão amigável do contrato n° 04582/2021, referente
a prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial com fornecimento
de mão-de-obra, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições
de salubridade e higiêne, para atender as necessidades do instituto federal de educação,
ciência e tecnologia de são paulo (ifsp - campus avaré) com disponibilização de mão de
obra em regime de dedicação exclusiva. Rescisão contratual a partir de 01/10/2022,
portanto não haverá prestação de serviços a partir desta data.. Fundamento Legal: LEI
10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 30/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9584/2022 - UASG 158584

Nº Processo: 23440.001637/2022-53.
Pregão Nº 9584/2022. Contratante: IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO.
Contratado: 39.261.751/0001-05 - CLV SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de tradutor e interprete de libras para o
câmpus presidente epitácio do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são
paulo..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023. Valor
Total: R$ 64.500,00. Data de Assinatura: 27/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2022

Espécie: contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93.
Contratante: IFSP - Câmpus Registro.
Contratado(a): Rodolfo Soares Moimaz.
Objeto: prestação de serviços docentes na área de Sociologia, em regime de 40 (quarenta)
horas semanais.
Vigência: 28/09/2022 a 20/01/2023.
Valor: a contratante pagará ao(à) contratado(a), importância equivalente a remuneração de
Professor do Quadro Permanente, Classe D, Nível I, Padrão 01, com Retribuição por
Titulação referente a Doutorado.
Assinaturas: Anibal Takeshiro Fukamati, pela contratante, e Rodolfo Soares Moimaz,
contratado(a). Data da Assinatura: 28/09/2022

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Reitora do Instituto Federal de Sergipe, no uso de suas competências, nos termos
da Resolução 06 de 08 de maio de 2020, e considerando a realização da Chamada Pública n°
01/2022, cujo objeto é a "aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura familiar para
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE", vem por meio deste
adjudicar e homologar as Instituições selecionadas conforme resultado da análise dos projetos
de vendas e documentos de habilitação procedidos pela Comissão Julgadora, conforme
seguem:

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - ASEGRIL do Município de
Riachuelo/SE - CNPJ: 45.340.904/0001-02.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:
- Item 1 - Banana prata de 1ª qualidade, valor total R$ 1.996,80.
- Item 2 - Cebolinha, maço de boa qualidade, valor total R$ 624,00.
- Item 3 - Cebola branca, sem réstia, in natura, valor total R$ 3.513,60.
- Item 4 - Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, valor total R$

1.651,20.
- Item 5 - Coentro, maço de boa qualidade, valor total R$ 784,00.
- Item 6 - Farinha de Mandioca, tipo 1, valor total R$ 8.862,00.
- Item 8 - Inhame, de boa qualidade, valor total R$ 2.131,20.
- Item 9 - Mamão, tipo formosa, in natura, valor total R$ 2.016,00.
- Item 10 - Melancia de primeira qualidade, valor total R$ 4.089,60.
- Item 11 - Pimentão verde, valor total R$ 1.599,00.
- Item 12 - Quiabo verde, valor total R$ 796,80.
- Item 13 - Tangerina, valor total R$ 7.888,00.
- Item 14 - Tomate, tipo comum, valor total R$ 3.272,00.
VALOR GLOBAL: R$ 39.224,20.
ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS - ACANUDOS do Município de

Lagarto/SE - CNPJ: 05.440.109/0001-63.
DESCRIÇÃO DO ITEM:
- Item 7 - Feijão preto tipo 1, valor total R$ 2.400,00.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12711/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23434001079202213. Objeto: Aquisição de ar
condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/09/2022 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Pedro Vicente, 625 a
Caninde, Canindé - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/158154-
5-12711-2022. Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO
Diretor Adjunto de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 29/09/2022) 158154-26439-2022NE000182

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE EDITAL Nº 31, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 12-04-
2017, publicado no Diário Oficial da União, Edição nº 72, de 13-04-2017, Seção 2, página 01, torna público que estarão abertas as inscrições para os processos seletivos simplificados para
contratação de Professor Substituto, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da CF e no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 8.745/93:

Edital nº 31/2022 - Campus Muriaé

. MR01 - Matemática 01 40 horas Licenciatura em Matemática;

. Ou Licenciatura em Matemática; com especialização na disciplina ou área de concentração de acordo com as áreas da tabela da
Capes;

. Ou Licenciatura em Matemática; com mestrado na disciplina ou área de concentração de acordo com as áreas da tabela da Capes;

. Ou Licenciatura em Matemática; com doutorado na disciplina ou área de concentração de acordo com as áreas da tabela da Capes.

I - Vencimento: O contrato será na forma de Prestação de Serviços, com remuneração equivalente:

. Vencimento 40 horas

. Vencimento Básico R$ 3.130,85

Retribuição por Titulação -conforme estabelecido no edital.

. RT 40 horas

. Graduação R$ 0,00

. Aperfeiçoamento R$ 234,81

. Especialização R$ 469,63

. Mestrado R$ 1.174,07

. Doutorado R$ 2.700,36

II - Inscrições:
Período de 00h (zero hora) do dia 30 de setembro de 2022 até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 de outubro de 2022, acessando o sítio

www.ifsudestemg.edu.br.
Para a área que não houver candidatos inscritos e/ou classificados haverá encerramento do processo e reavaliação do assunto.
III - Validade dos Processos Seletivos: 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
IV - Os Editais com todas as informações encontram-se disponíveis no sítio: www.ifsudestemg.edu.br.

ANDRÉ DINIZ DE OLIVEIRA
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE (DISPENSA OU  INEXIGIBILIDADE)

                                                 

COMUNICAÇÃO DE  DISPENSA

 

Vimos comunicar a conclusão da realização da Chamada Pública 01/2022 (fase externa) e solicitar
autorização e ratificação para o lançamento das Dispensas de licitação nº 21.2022 e nº 22.2022 conforme
termo abaixo.   

 

Valdemar Alves da Costa Neto

Diretor de Licitações e Contratos

 

                              

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

 

Autorizo e Ratifico o lançamento das dispensas de licitação nº 21/2022 e nº 22.2022 referente a
Chamada Pública 01.2022, em favor das instituições selecionadas conforme Ata de análise da Comissão
Especial, cujo o objeto descrito neste processo, tombado sob o nº 23289.000546/2022-09, em
consonância com o art. 14, §1º da Lei nº 11.947/09 e com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Ruth Sales Gama de Andrade

Reitora

 

 

Documento assinado eletronicamente por VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a), em
30/09/2022, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE, Reitor(a), em
30/09/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art.
12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Termo de Autorização Dispensa ou Inexigibilidade 0117238         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 247
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0117238 e o
código CRC 8ABB1757.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0117238
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022100300070
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1.579/2022

Dispensa de Licitação. Nº do Processo: 23441.000905.2022-18.
O Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Votuporanga torna público, para

conhecimento dos interessados, que realizará a Chamada Pública nº 01579/2022. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, modalidade de execução Compra Institucional,
conforme especificações constantes no edital de chamada pública e em seus anexos. O
Edital encontra-se disponível na sede do Câmpus Votuporanga, situado na Av. Jerônimo
Figueira da Costa, n.° 3014 - Pozzobon - Votuporanga - SP, no setor de licitações - de
segunda à sexta-feira das 8h às 17h, e no sítio https://vtp.ifsp.edu.br. Sessão de abertura:
10/11/2022, às 14h, Horário Local, na sede do IFSP - Câmpus Votuporanga, localizado na
Av. Jerônimo Figueira da Costa, n.° 3014 - Pozzobon - CEP: 15505-110 Votuporanga - SP.

RICARDO TEIXEIRA DOMINGUES
Diretor-Geral

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 41-713/2022

Dispensa de Licitação. Nº do Processo: 23305.006842.2022-60.
O Instituto Federal de São Paulo - Câmpus São José dos Campos torna público,

para conhecimento dos interessados, que realizará a Chamada Pública nº 41-713/2021.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em conformidade com o
Programa Nacional de Alimentação Estudantil - PNAE, conforme especificações constantes
no Edital e seus anexos.

O Edital encontra-se disponível na sede do IFSP - Câmpus São José dos Campos,
localizado na Rodovia Presidente Dutra, KM 145 - Jd. Diamante, CEP: 12223-201, São José
dos Campos - SP, no setor de licitações - mediante agendamento por meio do endereço
eletrônico clt.sjc@ifsp.edu.br, e no sítio http://sjc.ifsp.edu.br. Sessão de abertura:
24/10/2022, às 14h, Horário Local, na sede do IFSP - Câmpus São José dos Campos,
localizado na Rodovia Presidente Dutra, KM 145 - Jd. Diamante, CEP: 12223-201, São José
dos Campos - SP.

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
Diretor-Geral

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43154/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23305.017342/2022-53.
Pregão Nº 28/2022. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.
Contratado: 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.. Objeto: Contratação de serviços de
plano coletivo de seguro de acidentes pessoais para estudantes do ifsp - câmpus avançado
são miguel paulista..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/09/2022 a 28/09/2023. Valor
Total: R$ 432,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46154/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23305.012943/2022-70.
Pregão Nº 38/2022. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.
Contratado: 23.121.663/0001-60 - B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS. Objeto: Aquisição
de notebooks para as atividades dos tradutores e intérpretes da língua portuguesa de
sinais (tilps) do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são
paulo.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/10/2022 a 02/10/2023. Valor
Total: R$ 444.430,00. Data de Assinatura: 27/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2750/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23305003430202278 . Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios advindos da
Agricultura Familiar - Suco extraído da fruta natural (in natura), sabores diversos, caixinha
200 ml com canudo anexo - no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 6 de 08/05/2020 e as suas
alterações, com a finalidade de atender às necessidades do câmpus São Paulo Pirituba.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 14 da Lei nº 11.947 de
16/06/2009.. Justificativa: Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 6 de 08/05/2020 e as
suas alterações. Declaração de Dispensa em 13/09/2022. PATRICIA CRISTIANE SANTANA DA
SILVA. Diretora Adjunta de Administração. Ratificação em 15/09/2022. ALAN MARQUES DA
SILVA. Diretor-geral. Valor Global: R$ 38.292,00. CNPJ CONTRATADA : 39.287.973/0001-99
ASSOCIACAO DE COMERCIALIZACAO ORGANICA AGRICOLA PAULINENSE.

(SIDEC - 30/09/2022) 158154-26439-2022NE000182

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8347/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23316001166202217 . Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços especializados, de caráter continuado, para o atendimento aos estudantes com
necessidades educacionais específicas (NEE) deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação - conforme determina a LDB, para o
Campus Campos do Jordão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV
da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Inexecução dos serviços pela contratada
anterior Declaração de Dispensa em 29/09/2022. SORAIA CASER ROCHA. Coordenadora de
Licitações e Contratos. Ratificação em 29/09/2022. WALTER LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA .
Diretor Geral. Valor Global: R$ 64.318,38. CNPJ CONTRATADA : 23.456.260/0002-52 ATIVA
ADM CONSULTORIA & SERVICOS LTDA.

(SIDEC - 30/09/2022) 158154-26439-2022NE000182

EDITAL DE INTIMAÇÃO DGP-PRODI Nº 577/2022

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFSP, no uso de suas
atribuições enquanto autoridade julgadora, conferidas pelo art. 7º da
Orientação Normativa SEGEPE nº. 5 de 21 de fevereiro de 2013 e de acordo
com o art. 26, § 4º da Lei Federal nº. 9.784 de 1999, considerando que se
trata de interessada (administrada), com endereço indefinido ou desconhecido,
INTIMA a pessoa física ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, CPF
XXX.238.XXX-72, para tomar ciência de DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA,
proferida mediante OFÍCIO N.º 133/2022-DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP, referente
ao processo nº 23305.000582.2019-13.

Após o prazo de 10 dias (prazo para recurso) contados do último dia
da publicação deste edital, excluindo esse dia da contagem, o processo terá
continuidade, independente do comparecimento do intimado.

GUILHERME OLIVEIRA LEITE

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 158154

Nº Processo: 23315001339202118. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
especializada na prestação do serviço de Construção Civil para execução de Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-
obra, necessários à execução de obra do Câmpus São Carlos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
03/10/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Pedro Vicente, 625,
Caninde - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/158154-99-00001-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras/pt-
br/. Abertura das Propostas: 25/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/.
Informações Gerais: .

EDMUR FRIGERI TONON
Diretor Adj Materiais e Serviços

(SIASGnet - 30/09/2022) 158154-26439-2022NE900147
CAMPUS BOITUVA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 158710

Número do Contrato: 5710/2020.
Nº Processo: 23431.000582/2020-10.
Contratante: IFSP - CAMPUS BOITUVA. Contratado: 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA..
Objeto: Termo de apostilamento nº 03/2022 ao termo de contrato nº 05710/2020.
Processo de repactuação nº 23431.001496.2022-88. Processo original da contratação nº
23431.000582.2020-10. Contratante: instituto federal de educação, ciência e tecnologia de
são paulo (ifsp) - câmpus boituva. Contratada: engelink ltda. Objeto do contrato: serviço
continuado de manutenção predial. Valor mensal repactuado: r$ 27.709,21 (vinte e sete
mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos).. Vigência: 02/10/2020 a 01/10/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 332.510,52. Data de Assinatura: 01/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/07/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022 - UASG 158710

Número do Contrato: 5710/2020.
Nº Processo: 23431.000582/2020-10.
Contratante: IFSP - CAMPUS BOITUVA. Contratado: 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA..
Objeto: Termo de apostilamento nº 02/2022 ao termo de contrato nº 05710/2020.
Processo de repactuação nº 23431.001496.2022-88. Processo original da contratação nº
23431.000582.2020-10. Contratante: instituto federal de educação, ciência e tecnologia de
são paulo (ifsp) - câmpus boituva. Contratada: engelink ltda. Objeto do contrato: serviço
continuado de manutenção predial. Valor mensal repactuado: r$ 27.374,18 (vinte e sete
mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos). Vigência: 02/10/2020 a
01/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 328.490,16. Data de Assinatura:
01/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 158710

Número do Contrato: 5710/2020.
Nº Processo: 23431.000582/2020-10.
Contratante: IFSP - CAMPUS BOITUVA. Contratado: 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA..
Objeto: Termo de apostilamento nº 01/2022 ao termo de contrato nº 05710/2020.
Processo de repactuação nº 23431.001496.2022-88. Processo original da contratação nº
23431.000582.2020-10. Contratante: instituto federal de educação, ciência e tecnologia de
são paulo (ifsp) - câmpus boituva. Contratada: engelink ltda. Objeto do contrato: serviço
continuado de manutenção predial. Valor mensal repactuado: r$ 27.039,13 (vinte e sete
mil e trinta e nove reais e treze centavos).. Vigência: 02/10/2020 a 01/10/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 324.469,56. Data de Assinatura: 01/05/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/05/2022).
CAMPUS BARRETOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158583

Número do Contrato: 16583/2021.
Nº Processo: 23428.000953/2021-95.
Pregão. Nº 17583/2021. Contratante: IFSP - CAMPUS BARRETOS. Contratado:
15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato
referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de conexão de acesso
à internet para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
- Campus Barretos, conforme artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/1993. Vigência:
22/11/2022 a 21/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 22.800,00. Data de
Assinatura: 30/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Nº 18/2022

PROCESSO: 23316.001066.2022-82
ESPÉCIE: Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
Objeto: Desenvolvimento do projeto "Investigação do impacto positivo sobre o
desempenho de equipes comerciais com aplicação de inteligência artificial na gestão de
prospects e leads".
PARTÍCIPES: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP - CNPJ
10.882.594/0001-65, Fast Cred Soluções em Crédito Ltda. - Fast Cred - CNPJ
28.016.606/0001-34, e Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FAI - CNPJ: 66.991.647/0001-30
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.973/2004
VIGÊNCIA: 16 (dezesseis) meses a partir da publicação deste extrato. ASSINATURA: Silmário
Batista dos Santos pelo IFSP, Cintia Satiko Nishimurota pela Fast Cred e Targino de Araújo
FIlho pela FAI.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 - UASG 158134

Nº Processo: 23289000546202209 . Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
Total de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 14 da Lei nº 11.947 de 16/06/2009..
Justificativa: Seleção através da Chamada Pública 01/2022. Declaração de Dispensa em
30/09/2022. VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO. Diretor da Dlc. Ratificação em 30/09/2022.
RUTH SALES GAMA DE ANDRADE. Reitora. Valor Global: R$ 39.224,20. CNPJ CONTRAT A DA
: 45.340.904/0001-02 ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR.

(SIDEC - 30/09/2022) 158134-26423-2022NE099999

Extrato Dispensa 21.2022 - DOU (0117787)         SEI 23289.000546/2022-09 / pg. 249

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022100300071

71

Nº 188, segunda-feira, 3 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022 - UASG 158134

Nº Processo: 23289000546202209 . Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 14 da Lei nº 11.947 de
16/06/2009.. Justificativa: Seleção através da Chamada Pública 01/2022. Declaração de
Dispensa em 30/09/2022. VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO. Diretor da Dlc. Ratificação
em 30/09/2022. RUTH SALES GAMA DE ANDRADE. Reitora. Valor Global: R$ 2.400,00. CNPJ
CONTRATADA : 05.440.109/0001-63 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA CANUDOS -
AC A N U D O S .

(SIDEC - 30/09/2022) 158134-26423-2022NE099999

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 50/2022 ;
OBJETIVO: Contratação de Professor Substituto, nos termos da Lei nº 8.745/93 e suas a
CONTRATANTE: IF Sudeste MG - Campus Avançado Bom Sucesso
CONTRATADO(A): Eduardo Antonio de Oliveira Barbosa
ÁREA: Administraçãio
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais);
VIGÊNCIA: 30/09/2022 a 16/02/2023
RETRIBUIÇÃO: Classe D, Nível 101, Mestrado

CAMPUS BARBACENA
AVISO DE LICITAÇÃO

L E I L ÃO

Aviso de Leilão Administrativo nº Processo: 23355.002288/2022-56. Objeto:
LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - Animais (Bovinos e bubalinos) destinados à engorda
e corte. Total de Itens Leiloados: 26 Lotes com um total de 80 animais. Disponibilização do
Edital: 03/10/2022 das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, no sítio eletrônico
https://www.ifsudestemg.edu.br/barbacena ou no endereço: Edifício da Diretoria de
Administração, Rua Monsenhor José Augusto, 204, São José - Barbacena/MG. O
credenciamento deverá ser realizado pelos interessados no mesmo endereço nos dias: 10,
11 e 13/10/2022, de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 e no dia 14/10 - de 10h às 12:30.
A Sessão Pública com a realização dos lances ocorrerá no dia 14/10/2022 às 13h no Núcleo
de Zootecnia do Campus Barbacena.

ALCIMARA AUXILIADORA ANDRADE DE PAULA
Diretora-Geral

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2022 - UASG 158123

Nº Processo: 23223.001420/2022-16.
Pregão Nº 4/2022. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI.
Objeto: Contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva
e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando
tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes à
reitoria do if sudeste mg e ao campus bom sucesso.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023. Valor
Total: R$ 140.152,50. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 306/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
14/09/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos
destinados a manutenção predial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre. Total de Itens Licitados: 00009
Novo Edital: 03/10/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av. Maria da
Conceição Santos, 900 Parque Real - POUSO ALEGRE - MG. Entrega das Propostas: a partir
de 03/10/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SARITA LUIZA DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2022) 158137-26412-2022NE000001

CAMPUS MACHADO
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n. 16/2022; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado 2972 - MG; CONTRATADO: BRUNO
TADEU SANTIAGO; OBJETO: Contratacao de Professor Substituto nos termos da Lei n.
8.745/93, alterada pela Lei n 9.849/99; PRAZO: 29/09/2022 A 14/02/2023; DATA DA
ASSINATURA: 29/09/2022; ASSINAM: ALINE MANKE NACHTIGALL, Contratante; BRUNO
TADEU SANTIAGO, Contratado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-
RIO-GRANDENSE

CÂMPUS PELOTAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158467

Número do Contrato: 10/2021.
Nº Processo: 23206.003978/2022-36.
Pregão. Nº 9/2021. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS
PELOTAS. Contratado: 34.133.947/0001-92 - TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE
FROTA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste de valor contratual.
Vigência: 10/10/2022 a 09/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
5.142,16. Data de Assinatura: 27/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2022).

CÂMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 151895

Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 23341.001742.2022-19.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA.
Contratado: 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUN D ES
LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto reequilibrar economicamente o
contrato n° 02/2020, conforme a variação do ipca nos últimos doze meses anteriores à
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pela empresa, considerando que o cargo
não possui convenção coletiva de trabalho registrada. Vigência: 01/10/2022 a 10/02/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 223.861,44. Data de Assinatura: 30/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 151895

Número do Contrato: 17/2019.
Nº Processo: 23341.001722.2022-30.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA.
Contratado: 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUN D ES
LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto reequilibrar economicamente o
contrato n° 17/2019, conforme a variação do ipca nos últimos doze meses anteriores à
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pela empresa, considerando que o cargo
não possui convenção coletiva de trabalho registrada. Vigência: 01/10/2022 a 19/08/2023.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 225.464,40. Data de Assinatura: 30/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 158339

Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 23164.000570/2020-84.
Pregão. Nº 4/2020. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA .
Contratado: 17.938.490/0001-74 - LOPES SERVICE CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI.
Objeto: Repactuação contratual em decorrência de superveniência de convenção coletiva
de trabalho/2022 das categorias de mecânico e de eletricista industrial. Vigência:
03/11/2022 a 02/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 367.345,80. Data de
Assinatura: 26/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/09/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2022

A Comissão Permanente de Licitações do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS CAMAQUÃ, torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que às 10h do dia 03/11/2022, na sala 105,
localizada na Rua Ana Gonçalves da Silva, 901, Bairro Olaria Camaquã/RS, estará reunida
para abertura dos envelopes relativos à Concorrência n.º 04/2022, tipo menor preço
global, Processo Eletrônico nº 23339.001141.2022-47, cujo objeto é a concessão de uso da
área física para exploração de serviços de lanchonete, com instalação de trailer/food truck
no Câmpus Camaquã. Os interessados poderão obter o Edital através do site
http://www.camaqua.ifsul.edu.br/2022 ou solicitar pelo e-mail cm-colic@ifsul.edu.br. Mais
informações poderão ser obtidas através dos telefones (51) 3671-7350.

CARMEM ANGÉLICA RIBEIRO DE BORBA
Presidente da Comissão

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2022 - UASG 158131

Nº Processo: 23237.013974/2022-07.
Dispensa Nº 28/2022. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS.
Contratado: 466.922.581-20 - GENIVALDO NUNES DE SOUSA. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar para atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, Campus Araguaína.
Fundamento Legal: LEI 11.947 / 2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1. Vigência: 05/09/2022 a
05/09/2023. Valor Total: R$ 12.725,00. Data de Assinatura: 05/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 - UASG 158131

Nº Processo: 23237.013974/2022-07.
Dispensa Nº 28/2022. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS.
Contratado: 931.535.701-91 - JOAO PAULO GUIZARDI MAURO. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de
alimentação escolar - PNAE - Campus Araguaína.
Fundamento Legal: LEI 11.947 / 2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1. Vigência: 05/09/2022 a
05/09/2023. Valor Total: R$ 19.984,29. Data de Assinatura: 05/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 158131

Número do Contrato: 7/2019.
Nº Processo: 23235.022600/2019-99.
Pregão. Nº 26/2019. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS.
Contratado: 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA. Objeto: O objeto do
presente termo aditivo é a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do
contrato administrativo de serviços continuados nº 07/2019, conforme previsto na cláusula
segunda - da vigência e nos termos do art. 57. §4º, da lei 8.666/93. Vigência: 30/10/2022
a 30/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 691.128,07. Data de Assinatura:
29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TRIÂNGULO MINEIRO

EXTRATO DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE Nº 10/2022

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Confidencialidade 10/2022; Processo:
23200.004612/2022-34; Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba, CNPJ:
10.695.891/0003-63, representado pelos membros do Polo de Inovação IFTM e Unid.
EMBRAPII Sol. Agroalimentares; Matheus Oliveira Moura, representante da empresa
Carbona Agriscience Inova Simples (I.S), CNPJ nº 46.680.990/0001-57; se
comprometeram em manter confidencialidade relativa às atividades de Pesquisa, Ext. e
Desenv. Tecnológico constantes no Termo de Confidencialidade nº 10/2022.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

Despacho nº 0117938/2022/DS - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23289.000546/2022-09

Prezada bom dia,
 
Após finalização dos trâmites da Chamada Pública 01.2022, foram abertos os seguintes processos:
23060.002100/2022-85 referente a dispensa 21/2022 da Associação ASEGRIL e 23060.002105/2022-16
referente a dispensa 22/2022 da Associação ACANUDOS, para contratação e posterior pagamentos.
Desta forma, não havendo mais nada a tratar neste processo, encaminho para arquivamento.
 
Att,

 

 

Andreia Dos Santos Almeida

Chefe da Divisão de Serviços

Portaria 3056/2020

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 03/10/2022, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0117938 e o
código CRC 6ED5528E.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0117938
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ELETRÔNICO

Encerro o presente processo pela(s) seguinte(s) razão(ões): Chamada Pública nº 01/2022 foi finalizada e os
processos de contratação já foram abertos para divulgação da dispensa.

Documento assinado eletronicamente por CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO, Chefe, em 03/10/2022, às
12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0118074 e o
código CRC 854473EB.

Referência: Processo nº 23289.000546/2022-09 SEI nº 0118074
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