
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES 

FAMILIARES LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Chamada Pública n.º 01/2020 para aquisição de gêneros alimentícios da 

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

modalidade Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea Municipal 

– PAA Municipal, com dispensa de licitação, para doação a pessoas e famílias 

em situação de vulnerabilidade social, conforme disposto pelo art. 19 da Lei nº 

10.696/2003 e pelo Termo de Adesão n°1836/2020.  

A Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu, com sede à Avenida Demétrio 

Pinzon, 16, inscrita no CNPJ sob o nº 95.589.255/0001-48, representado neste 

ato pelo Prefeito Evandro Luiz Cecato, no uso de suas prerrogativas legais, e 

considerando o disposto no art.19 da Lei 10.696/2003, e no Termo de Adesão 

n°1836/2020, vem, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, realizar 

Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do 

Programa de Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares e 

empreendedores familiares rurais enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, incluídas suas organizações 

econômicas – cooperativas e associações, destinados ao abastecimento 

alimentar municipal, no período de 20/12/2019 á 20/12/2020.                                                                                                              

 

1. Objeto  

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros 

alimentícios de agricultores familiares e de suas organizações econômicas – 

cooperativas e associações, para doação a pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – 

modalidade Compra para Doação Simultânea Municipal, conforme 

especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 



 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 

 Abacate  

Abóbora Kabotiá  

Abóbora Moranga  

Abóbora Seca  

Abobrinha verde  

Acelga 

Acerola  

Açúcar mascavo 

Agrião  

Aipim/Mandioca de mesa 

Aipim/Mandioca Descascada 
embalada  

 Alface  

 Alho  

Almeirão  

Amendoim com Casca 

Amendoim descascado 

Banana caturra  

Banana Maçã  

Banana prata  

Batata doce  

Beterraba  

Bolacha caseira  

Brócolis  

Caqui  

Cenoura  

Cebolinha verde  

Chuchu  

Couve Manteiga  

Couve-flor  

Cuca/Bolo  

Doces de frutas-leite pastoso/geleia  

Ervilha-Vagem  

Escarola/Chicória  

Espinafre  

Feijão cores T 1 e 2 (a granel) 

Feijão Preto T 1 e 2 (a granel) 

Goiaba  



 
 
 
 
 
 
 
 

Jabuticaba  

Laranja Lima  

Laranja Pera  

Limão Rosa  

Limão Taiti  

Macarrão Caseiro Congelado 

Mamão  

Manga  

Maracujá  

Mel até 5 kg  

Melado de Cana  

Melancia  

Melão caipira  

Mexerica/Mimosa/Bergamota 

Milho para pipoca  

Milho verde (com palha)  

Milho verde (sem palha) 

Molho de tomate 

Morango  

Nabo  

Pé de moleque  

Pão caseiro  

Pão de Milho 

Pepino  

Pêssego  

Pimentão  

Polpa de Frutas Congelada  

Quiabo 

Radite  

Repolho  

Repolho Roxo 

Rúcula  

Salsinha  

Tangerina Ponkan  

Tangerina Murkott  

Tomate  

Tomate Cereja  

Uva  

 Vagem  

Vegetais em conserva 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Agricultores Familiares Elegíveis  

2.1. Serão aceitas propostas de agricultores familiares individuais, 

grupos formais e informais de agricultores familiares enquadrados no PRONAF.  

2.2. Em caso de insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para 

aquisição de alimentos de todos os agricultores familiares proponentes, serão 

utilizados os critérios de priorização especificados na Legislação.  

 

3. Prazo para Apresentação de Propostas  

Os agricultores individuais, grupos formais e informais deverão 

apresentar a documentação para habilitação até o dia 20/01/2020, às 17:00 

horas, na Secretaria de Assistência Social de Boa Esperança do Iguaçu, com 

sede à Rua dos Cravos,64, Centro. 

 

4. Documentos de Habilitação a serem apresentados pelos candidatos  

4.1. Agricultor Individual  

Os documentos de habilitação para o agricultor familiar individual 

deverão ser entregues em um único envelope, que deverá conter sob pena de 

inabilitação:  

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

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

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP;  

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

conforme modelo do Anexo I deste Edital.  

4.2. Grupo Formal e Informal – associações e cooperativas 

formalizadas ou não formalizadas Os documentos de habilitação deverão ser 

entregues em um único envelope, que deverá conter sob pena de inabilitação:  

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

agricultores familiares;  



 
 
 
 
 
 
 
 

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

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP de 

cada Agricultor Familiar participante;  

c. Proposta de Fornecimento de Alimentos para Grupo Formal ou 

Informal, conforme modelo do Anexo II deste Edital.  

 

5. Critérios de Priorização dos Agricultores Familiares  

5.1. Serão utilizados os seguintes critérios de priorização para 

elaboração da lista classificatória dos agricultores familiares, e suas 

organizações, aptos a fornecerem produtos ao PAA:  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Para atendimento a Grupos Formais ou Informais, pelo menos 90% 

dos agricultores familiares apresentados pelo Grupo deverão atender aos 

critérios, conforme descrição do indicador, comprovado por meio das DAPs 

inseridas no envelope entregue pelo Grupo.  

5.3 Os agricultores familiares selecionados serão aqueles que tiverem 

maior pontuação, os quais poderão ser inseridos no projeto de Aquisição e 

Distribuição de Alimentos original ou na lista do Cadastro de Reserva do PAA. 

 

6. Local e periodicidade de entrega dos produtos 



 
 
 
 
 
 
 
 

 6.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Central de 

Recebimento e Distribuição que será na Secretaria de Assistência Social 

situada á Rua dos Cravos, n.º 64, nos dias definidos pelo responsável, pelo 

período de 20/12/2019 a 20/12/2020, na qual o Coordenador do PAA no 

município atestará o seu recebimento.  

6.2 Os agricultores serão responsáveis pela logística para o transporte 

dos alimentos à Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA. 

 

7. Pagamento  

7.1 O pagamento será realizado no prazo de até 10 dias após o 

recebimento da documentação necessária.  

 

8. Disposições Gerais 

  Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na 

Secretaria de Assistência Social no horário de 08:00 ás 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, ou através do site 

www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br; 

O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o 

valor máximo de até R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por DAP por 

ano civil;  

A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos 

dos agricultores familiares serão pactuados no Projeto de Execução a ser 

elaborado pela Prefeitura, quando da conclusão do processo de seleção.  

Todos os agricultores individuais, grupos formais e informais que 

apresentarem propostas a este Edital, com a documentação requerida em 

anexo, poderão fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem de prioridade 

indicada nos critérios de priorização dos agricultores.  

Boa Esperança do Iguaçu, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2020.  

________________________________________ 

Evandro Luiz Cecato  
Prefeito Municipal 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

D.1) Anexo I – Modelo de Proposta de Fornecimento de Alimentos para 

Agricultores Individuais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

D.2) Anexo II – Modelo de Proposta de Fornecimento de Alimentos para 

Grupos Formais ou Informais 

 

 


